MINAS
GERAIS

GUIA COMPLETO
IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO, EM TIRADENTES / SHUTTERSTOCK

Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

HOTÉIS
SELECIONADOS

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções têm
ótimo custo/benefício e são sempre
monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.
FOTO: CÂNION EM CAPITÓLIO / SHUTTERSTOCK

CARTÃO CVC

CVC 24h:
3003 2977

CVC

Clientes com cartão CVC Itaucard
Visa Platinum ganham benefícios
exclusivos no destino e podem pagar
a viagem em até 14x sem juros.

A maior agência de turismo da América Latina
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PREPARE
SUA VIAGEM
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LOCALIZE-SE
NO MAPA

DESTINOS
Belo Horizonte 6
Cidades Históricas 21
Sul de Minas 33
Santuário do Caraça 43
Capitólio 46
Serra do Cipó 52
Poços de Caldas 57
Circuito das Águas 64
Araxá 70
PÃO DE QUEIJO

75

78

ROTEIROS
CVC

MONTANHAS DE MINAS GERAIS
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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SABORES
OS PRATOS
TÍPICOS

S
U
M
Á
R
I
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VOCÊ VAI PRECISAR apenas do RG
e/ou da Carteira Nacional de
Habilitação para embarcar em
um avião ou um ônibus rumo às
cidades de Minas Gerais e para
fazer check-in nos hotéis. Menores
de idade devem viajar com RG ou
certidão de nascimento.

PREPARE
SUA
VIAGEM

NÃO QUEIME NADA A voltagem
nas cidades apresentadas neste
guia é de 110 volts.

OLHE O RELÓGIO As cidades
de Minas Gerais seguem o
horário de Brasília.

OS TERMÔMETROS MARCAM
temperatura máxima média entre
24 oC e 28 oC, ao longo do ano,
de forma geral nas cidades aqui
apresentadas. No inverno, que é
também a estação mais seca, as
mínimas ficam na média dos 12 oC.

VOU DE CARRO Você pode alugar
um carro na CVC para explorar seu
destino em Minas Gerais. Neste
caso, é preciso apresentar Carteira
Nacional de Habilitação válida.

REGIÃO DE MONTE VERDE, NA SERRA DA MANTIQUEIRA

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA
NA CHEGADA E NA PARTIDA O seu
transporte entre aeroporto e hotel,
ida e volta, pode ser privativo ou
regular, com outras pessoas. Nos
dois casos, você conta com uma
equipe qualificada, pronta para
ajudar. Veja preços mínimos, abaixo,
por pessoa, a partir do Aeroporto
Internacional de Confins:
• Belo Horizonte: R$ 80
• Ouro Preto: R$ 150
• Inhotim/Brumadinho: R$ 170
• Serra do Cipó: R$ 310
• Santuário do Caraça: R$ 520

VOU DE AVIÃO o Aeroporto
Internacional de Belo Horizonte-Confins – Tancredo Neves fica
a 45 km do Centro da capital.
Tempo de voo para BH desde...
• São Paulo: 1h15
• Rio de Janeiro: 1h05
• Brasília: 1h15
• Salvador: 1h40
• Porto Alegre: 2h10
• Recife: 2h30
• Fortaleza: 2h40
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Minas Gerais está repleta de atrações
para visitar. Veja as principais
distâncias a partir de Belo Horizonte

LOCALIZE-SE

SERRA DO CIPÓ
ARAXÁ
SANTUÁRIO
DO CARAÇA

BELO HORIZONTE

OURO PRETO
TIRADENTES

CAPITÓLIO

CAXAMBU

POÇOS DE
CALDAS

SÃO LOURENÇO

GONÇALVES
MONTE VERDE

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

DE BELO HORIZONTE ATÉ...
Ouro Preto
Serra do Cipó
Santuário do Caraça
Tiradentes
Capitólio
Araxá
Caxambu
São Lourenço
Gonçalves
Poços de Caldas
Monte Verde

PONTO DE
PARTIDA PARA
AS DISTÂNCIAS
DESTINOS
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100 km
100 km
120 km
193 km
290 km
362 km
382 km
392 km
465 km
470 km
490 km

BELO
HORIZONTE

Existem deliciosos motivos para que Belo Horizonte, a capital mineira,
tenha sido reconhecida em 2019 como Cidade Criativa da Gastronomia
pela Unesco. Basta uma visita ao Mercado Central para ver muitos
queijos, doces, cachaças e outras iguarias, que vão encher os seus
olhos, seu estômago e suas malas de volta para casa. Os restaurantes
da cidade também fazem por merecer, servindo o melhor da comida
mineira e contemporânea, enquanto os bares levam a fama de serem os
mais animados do Brasil. A arquitetura de “Beagá” é outra protagonista
no cenário local, exibindo o legado de grandes mestres, como Oscar
Niemeyer, Candido Portinari e Roberto Burle Marx.
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IGREJA DA PAMPULHA, EM BH

FOTO: BRUNO LIMA

TOUR DA CACHAÇA

CACHAÇA ARTESANAL DE MINAS

FOTO: ACERVO SECULT MG / XARÁ

PASSEIOS CVC
BH DE BAR EM BAR

Belo Horizonte é a capital brasileira com
o maior número de bares por habitante,
fazendo jus à famosa frase popular:
“BH não tem mar, mas tem bar”. Você
vive esse ditado na prática ao conhecer
três bares premiados nos tradicionais
festivais Comida de Buteco e Botecar,
que surgiram na capital mineira e
ganharam abrangência nacional.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel,
guia e minidegustação de petiscos.
Duração: 4 horas. A partir de R$ 400 por
pessoa.

Um dos produtos mais tradicionais
de Minas Gerais é a estrela deste
tour, que começa no Mercado
Central e tem cinco gostosas
paradas em estabelecimentos que
fabricam cachaça. Acompanhado
de um sommelier especializado
na bebida, você degusta algumas
doses no Tupiguá, no Ronaldo
Licores e Cachaça, na Cachaça
Dama da Noite, no Licor e Cachaça
Cavalgada e na Destilaria Lamas.
Depois de abrir o apetite, é hora
de provar deliciosos petiscos no
restaurante Jorge Americano.
Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel, guia e degustação de
cachaças. Duração: 3 horas.
A partir de R$ 222 por pessoa.

FOTO: UMAMI COMUNICAÇÃO

TOUR DA CERVEJA

Os bares de BH são ainda mais bacanas
quando servem a própria cerveja
artesanal. E você se diverte muito
degustando as melhores cervejas feitas na
cidade, começando com o Bar Juramento
202, onde é fabricada a Cervejaria Viela.
Depois, passa pela Cervejaria Albanos,
onde aprende sobre o processo de
fermentação nos tonéis. O passeio termina
com um delicioso tour no Mercado Novo,
que oferece muitas opções gastronômicas
para harmonizar com mais cervejas
artesanais de Minas. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel, guia e degustação
de cervejas. Duração: 6 horas. A partir de
R$ 291 por pessoa.

PRAÇA DA LIBERDADE
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FOTO: SHUTTERSTOCK

PASSEIOS
BH GASTRÔ

Para provar os sabores da capital
mineira, nada melhor do que um tour
gastronômico. Ele começa no Mercado
Central, com a degustação dos famosos
queijos artesanais de Minas, considerados
como Patrimônio Imaterial brasileiro,
em lugares como a Roça Capital, o
Latícinios Irmão Costa e o Comercial
Sabiá. O passeio termina com um almoço
completo, incluindo entrada, prato principal
e sobremesa, no Restaurante da Dona
Lucinha, vencedor de diversos prêmios
de gastronomia na cidade. Algumas das
delícias servidas ali são tutu de feijão,
feijão tropeiro, frango com ora-pro-nóbis
e costelinha. Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel, guia acompanhante e almoço
(sem bebidas incluídas). Duração: 5 horas.
A partir de R$ 324 por pessoa.

PRAÇA DA LIBERDADE

FOTO: ACERVO SECULT MG / XARÁ

BH CULTURAL

MERCADO CENTRAL

TOUR DESTILARIA LAMAS

A cena artística e cultural da cidade é
tema deste passeio, que visita lugares
imperdíveis. Primeiro, você conhece a
galeria Celma Albuquerque, focada em
arte contemporânea, e depois segue para
o Hotel Ronaldo Fraga, espaço repleto
de moda e estilo, e para o Museu de
Artes e Ofícios, que aborda a história do
trabalho no lindo prédio da antiga estação
central de trem. Durante a pausa para o
almoço (não incluído), você pode provar
os deliciosos pratos contemporâneos do
restaurante Olga Nur. O próximo destino
é o Circuito Liberdade, praça rodeada
de museus e instituições, com visita ao
Palácio das Artes, desenhado por Oscar
Niemeyer para sediar apresentações e
companhias artísticas. Para fechar o
dia, você recarrega as energias com um
gostoso café da tarde na Padaria Casa
Bonomi e, por fim, visita a loja Pé Palito,
de móveis vintage, no edifício JK, também
projetado por Niemeyer. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel, guia acompanhante
e chá da tarde. Duração: 7 horas. A partir
de R$ 459 por pessoa.

Ao visitar a destilaria, você aprende como são fabricados os uísques premiadíssimos da
marca Lamas, incluídos até no livro Whisky Bible, que lista os melhores do mundo a cada
ano. As notas de excelência do uísque mineiro superam até mesmo as de tradicionais
marcas escocesas. Além de cachaças e cervejas, você também conhece a fabricação de
gins exclusivos e aprende que Minas Gerais é um dos principais produtores artesanais
dessa bebida no Brasil. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel, guia acompanhante e
degustação de bebidas. Duração: 6 horas. A partir de R$ 446 por pessoa.
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PASSEIOS

LANCHOS DA CAPITAL

A jornalista Lorena K. Martins, que é
repórter e redatora no jornal O Tempo
e na Rádio Super, entende tudo sobre
a gastronomia da capital mineira. Não
à toa, ela é conhecida como a “Rainha
dos Lanchos”, uma referência divertida
à palavra “lanches”. Em parceria com a
empresa Tripness, que faz curadorias em
experiências de viagem, Lorena desenhou
três roteiros especiais para apresentar os
sabores de BH, em localidades diferentes,
cujas histórias são repassadas em meio
a deliciosas degustações de produtos
locais. O ponto de encontro para a
saída de cada roteiro é na Av. Brasil, 741,
em Santa Efigênia. Confira a seguir os
detalhes de cada um:
• Edição Mercado Novo: degustação de
charcutaria no Tapera, gim autoral na
YVY Destilaria, cachaça na Lamparina
Cachaçaria, comida mineira na Rotisseria
Central, cerveja na Odeon + visita ao
Espaço Corda e Made in BH.
• Edição Santê (bairro de Santa Tereza,
famoso pela cena boemia): degustação
de receitas autorais no gastrobar Nicolau
Bar da Esquina, de comida mineira/
portuguesa no Capitão Leitão e pratos
mineiros na Birosca S2 + visita ao
centenário Bar do Orlando.
• Edição Sapucaí (rua gastronômica):
degustação de charcutaria na Salumeria
Central, de comida mineira no Dorsé Bar
& Restaurant, de chocolate Ambar no
Sabático Bar e de drinques no Mi Corazón
+ pôr do sol na pizzaria Panorama.
Duração de cada roteiro: 6 horas. Inclui:
curadoria Tripness, transporte entre os
lugares visitados, degustações e oficinas.
A partir de R$ 322 cada roteiro, por pessoa.

TOUR DA CERVEJA – FALKE

Esta cervejaria familiar, que é uma das
mais premiadas do Brasil, tem entre
seus destaques a Monasterium, cerveja
envelhecida ao som de canto gregoriano,
e a Vivre pour Vivre, a mais cara do Brasil
(e você fica sabendo o porquê durante
a visita guiada). Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel, guia acompanhante e
degustação de cervejas. Duração: 6 horas.
A partir de R$ 378 por pessoa.

SABORES DA CAPITAL –
EDIÇÃO BH

FOTO: PEDRO VILELA

Você aprende sobre a história da capital
mineira e passa pelos principais pontos
turísticos, como a Praça da Liberdade, o
Palácio das Artes, o Parque Municipal e a
Praça da Estação. E, durante a caminhada,
também vai parando para provar deliciosos
sabores regionais. No icônico Mercado
Central, a degustação de queijos mineiros
e outros produtos típicos abre o apetite
para o almoço, que acontece em outro
icônico endereço gastronômico da cidade:
o inovador Mercado Novo, com grande
diversidade de pequenos produtores, chefs,
designers e artesãos, unindo gastronomia,
moda, arte e cultura em um lugar só. No
fim do dia, o passeio se encerra com um
happy hour em uma animada cervejaria,
com muita música ao vivo. O ponto de
encontro para a saída é na Av. Brasil, 741,
em Santa Efigênia. Duração: 6 horas. Inclui:
curadoria Tripness, transporte entre os
lugares visitados e de ida e volta ao ponto
de encontro, degustações e oficinas. A
partir de R$ 379 por pessoa.

QUEIJOS NO MERCADO CENTRAL
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PASSEIOS
BH CITY EXPERIENCE I

É completo este passeio, que cobre
os principais pontos da cidade. Você
passeia pelo complexo arquitetônico
da Pampulha, onde conhece a Igreja, o
Museu de Arte, o Estádio do Mineirão,
o Museu Casa Kubitchek e a Casa de
Baile. Depois, saboreie a típica comida
mineira do restaurante Xapuri (pago à
parte), recarregando as energias para
fazer um tour panorâmico pelo Centro
da cidade, visitando a Praça Sete de
Setembro, o Parque Municipal e o
Palácio das Artes. No Mercado Central,
os produtos regionais da gastronomia
mineira estão à sua espera, dando sabor
a este dia tão especial, que termina com
o pôr do sol no mirante da rua Sapucaí,
endereço de alguns dos melhores bares
da capital. O ponto de encontro para
a saída do passeio é na Av. Brasil, 741,
em Santa Efigênia. Duração: 8 horas.
Inclui: curadoria Tripness, degustações e
transporte entre os lugares visitados e de
ida e volta ao ponto de encontro. A partir
de R$ 298 por pessoa.

PRAÇA DO PAPA

BH CITY EXPERIENCE II

O dia começa no Parque das Mangabeiras,
visitando um dos mirantes mais lindos da
cidade. Depois, você passeia pela Praça
do Papa, que faz parte da rotina dos belohorizontinos. O almoço acontece num
edifício icônico dos anos 1950, o Maletta,
onde fica a tradicional Cantina do Lucas
(refeição paga à parte). A próxima parada
é a Praça da Liberdade, envolvida pelo
circuito cultural do qual faz parte o Centro
Cultural do Banco do Brasil. A experiência
termina no Mercado Novo, um incrível
point gastronômico que renovou a cena
gastronômica de BH. O ponto de encontro
para a saída do passeio é na Av. Brasil,
741, em Santa Efigênia. Duração: 8 horas.
Inclui: curadoria Tripness, degustações e
transporte entre os lugares visitados e de
ida e volta ao ponto de encontro. A partir de
R$ 298 por pessoa.

CITY TOUR CLUBE DA ESQUINA

Você conhece Belo Horizonte de um
ponto de vista repleto de música e história,
começando pelos edifícios Levy e Arcangelo
Maletta, no Centro, frequentado pelo Clube
da Esquina, um grupo de músicos que, nos
anos 1960, reunia Milton Nascimento, Beto
Guedes e família Borges, entre outros. O
almoço acontece na tradicional Cantina do
Lucas e, depois, o passeio segue pela Praça
da Liberdade, pela Alameda Travessia, pelo
Minas Tênis Clube e pelo Colégio Estadual
Central, que serviram de inspiração ou palco
para os artistas do Clube. A parada seguinte
é no bairro de Santa Tereza, muito importante
para o cenário musical da cidade, e também
na casa da família Borges. Por fim, você visita
a famosa esquina entre as ruas Divinópolis
e Paraisópolis, que deu origem ao nome do
Clube e hoje abriga o Bar do Museu, com um
delicioso café da tarde mineiro opcional para
encerrar o dia. Inclui: XXXXXXXX. Duração:
XXh. A partir de R$ 175 por pessoa.

MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA
FOTOS: ACERVO SECULT MG / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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PASSEIOS

OBRA “TRUE ROUGE”, DE TUNGA

OBRA “SEM TÍTULO; SEM TÍTULO; SEM TÍTULO”, DE EDGARD DE SOUZA

FOTO: PEDRO VILELA/MTUR

O Instituto Inhotim de Arte
Contemporânea, na cidade de
Brumadinho, rende um delicioso passeio,
com muita arte e natureza, a 65 km de
BH. O museu a céu aberto espalha-se
em um jardim repleto de espécies raras
de palmeiras, que vêm até do Sri Lanka.
Em meio à vegetação, você passeia
pela coleção particular do empresário
Bernardo Paz, com cerca de 1.300 obras
de arte, oriundas de mais de 30 países.
Alguns dos destaques são os trabalhos
de artistas como Olafur Eliasson, Yayoi
Kusama, Hélio Oiticica, Adriana Varejão,
Tunga e Cildo Meireles. Brumadinho
fica a 65 km de Belo Horizonte. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel, guia e
ingresso para o Inhotim. Duração: 8 horas.
A partir de R$ 325 por pessoa.

FOTO: MARCUS VINICIUS

INHOTIM COM INGRESSO

FOTO: PEDRO VILELA/MTUR

FOTO: PEDRO VILELA/MTUR

OBRA “INVENÇÃO DA COR, PENETRÁVEL MAGIC SQUARE #5, DE LUXE”, DE HÉLIO OITICICA

JARDINS DO INHOTIM
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FOTO: ALLAN SILAS

PASSEIOS
CAMINHO DOCE

A 40 km de BH, a região da Lapinha, na
cidade de Lagoa Nova, abriga o saboroso
circuito Rota das Doceiras. Você participa
de uma oficina de doces e artesanato
junto às mulheres locais, que seguem as
tradições de seis gerações, e desfruta
de uma deliciosa mesa mineira de café
da tarde. Ainda visita a histórica Gruta
da Lapinha, no Parque Estadual do
Sumidouro, e a Casa de Fernão Dias,
do século 18. Para repor as energias, o
farto almoço tem feijão tropeiro, frango
ora-pro-nóbis, carne de panela e angu.
O ponto de encontro para a saída do
passeio é na Av. Brasil, 741, em Santa
Efigênia. Com almoço incluído Duração:
6 horas. Inclui: curadoria Tripness,
transporte entre os lugares visitados
e de ida e volta ao ponto de encontro,
degustações e oficinas. A partir de R$
280 por pessoa.

PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO

EXPERIÊNCIAS CVC
BELO HORIZONTE LGBTQIA+
Roteiro especial de fim de semana para o público LGBTQIA+, visitando um
barzinho na região da Savassi, o Café com Letras, uma balada, o Mercado Novo, o
Mercado Central, o Circuito Cultural Liberdade e a Sorveteria São Domingos.
A partir de R$ 1.122 por pessoa. (TEM HOSPEDAGEM)
A BOSSA DO MODERNISMO
O roteiro de quatro dias passa por muitas edificações modernistas projetadas
pelo arquiteto Oscar Niemeyer, além de edifícios de outros estilos; os principais
mercados da cidade, com sua exuberância gastronômica; e o Conjunto Moderno
da Pampulha, que é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Também
inclui paradas para almoço em restaurantes típicos mineiros e visita a Inhotim.
A partir de R$ 1.703 por pessoa. (TEM HOSPEDAGEM)
WELLNESS POR TRIPNESS
A cidade de Moeda, a 60 km de BH, é cenário para esta linda experiência de
autoconhecimento, relaxamento e bem-estar num lugar encantado. Durante três
dias, você participa de aulas de ioga, alongamentos e caminhadas pela mata,
além de saborear refeições 100% orgânicas e produzidas com insumos locais. A
hospedagem é na Casa Candeias. A partir de R$ 1.245 por pessoa, com curadoria
Tripness, transporte de ida e volta a Belo Horzionte, duas noites de hospedagem
em apartamento duplo, todas as refeições e atividades.

FOTO: ALLAN CALOUX/WIKICOMMONS

12

CASA DE BAILE

FOTO: ACERVO SECULT MG / XARÁ

CONJUNTO MODERNO
DA PAMPULHA

Muita arte a céu aberto, ao redor
da Lagoa da Pampulha, é o que
você vê no cartão-postal de BH, que
reúne as quatro primeiras obras do
arquiteto Oscar Niemeyer, projetadas
na década de 1940. São elas a Igreja
de São Francisco de Assis, o Cassino
(atual Museu de Arte da Pampulha), a
Casa do Baile (Centro de Referência
em Urbanismo, Arquitetura e Design
de Belo Horizonte) e o Iate Golfe
Clube (agora Iate Tênis Clube),
inaugurados durante a gestão do
então prefeito Juscelino Kubitscheck.
O conjunto recebeu o título de
Patrimônio Mundial em 2016 e reúne,
ainda, painéis em azulejos criados
por Candido Portinari e jardins
planejados pelo paisagista Roberto
Burle Marx. Pampulha.

ATRAÇÕES
MERCADO CENTRAL

FOTO: ACERVO SECULT MG / FERNANDO PIANCASTELI

No mercadão da cidade, aberto em
1929, estão 400 lojas, com itens que vão
dos famosos queijos e doces mineiros
a artigos religiosos e utilidades para
casa. Além de passear, degustar e fazer
compras, você ainda pode fazer as visitas
guiadas, que acontecem gratuitamente,
todos os dias. Diz a lenda que, se todos
os queijos vendidos em um dia no
Mercado Central fossem empilhados, a
pilha teria a altura da Torre Eiffel.
Av. Augusto de Lima, 744, Centro.

MERCADO CENTRAL
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MIRANTE DO MANGABEIRAS

O mirante, que é point no entardecer, surgiu
despretensiosamente, a partir de uma rua
sem saída, onde foi implantada a Rádio
Jornal do Brasil em 1976. Os funcionários
da primeira emissora FM de Belo Horizonte
ficavam encantados com a vista do local,
que foi se tornando cada vez mais popular
entre amigos e familiares. Hoje é o principal
endereço para turistas e moradores
apreciarem o pôr do sol. R. Pedro José
Pardo, 1.000, Mangabeiras.

FOTO: PEDRO VILELA/MTUR

ATRAÇÕES
MINEIRÃO

O famoso estádio, que começou a ser
construído em 1960, já recebeu inúmeros
jogos e campeonatos importantes,
incluindo a Copa do Mundo de 2014,
além de muitos shows. Ao visitá-lo,
você pode conhecer também o Museu
Brasileiro do Futebol (MBF), que expõe
itens memoráveis do esporte, em uma
verdadeira imersão. Av. Antônio Abrahão
Caram, 1001, Pampulha.

SALA DE ESTAR DO MUSEU CASA KUBITSCHEK

CIRCUITO DA LIBERDADE

Em volta da bela Praça da Liberdade,
concentram-se incríveis museus e
instituições, como o Museu das Minas
e do Metal (MM Gerdau), que apresenta
de forma interativa a história da
mineração e da metalurgia no Estado;
o Museu Mineiro, com peças como
imagens sacras, armas e moedas em
um casarão do século 19; o Memorial
Minas Vale, que conta a história do
Estado com projeções e outras formas
criativas; e o Centro Cultural Branco do
Brasil, onde sempre há ótimas peças
de teatro e exposições.
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MUSEU CASA KUBITSCHEK

Projetada por Niemeyer nos anos
1940, a casa, que fica na margem
oposta ao Conjunto da Pampulha,
serviu como residência de fim de
semana para o então prefeito de
Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek.
Convertida em museu de entrada
gratuita, mantém todos os móveis
e objetos da época. Você também
vê as fotografias e outras recordações
da família de JK, que viria a se tornar
presidente do Brasil em 1956. No jardim,
há espaço para fazer piqueniques e
admirar a natureza. Av. Otacílio Negrão
de Lima, 4.188, Pampulha.
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ESTÁDIO MINEIRÃO

FOTO: ACERVO SECULT MG / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMAGEM ILUSTRATIVA

RESTAURANTES
É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

FAIXA DE PREÇOS

$ – até R$ 60

$$ – de R$ 61 a R$ 100
$$$ – acima de R$ 100

DONA LUCINHA

Fundado pela talentosa cozinheira
que dá nome à casa, com o intuito
de manter as tradições mineiras, o
restaurante tem gostosos pratos
típicos, como carne moída com ovo
frito, costelinha com ora-pro-nóbis,
feijão tropeiro e frango ao molho pardo.
R. Padre Odorico, 38, Savassi. $$$

COMIDA MINEIRA

BIROSCA S2

Liderado pela chef Bruna Martins, o
bistrô ocupa uma charmosa casa azul,
com decoração retrô e uma agradável
varanda volta para a praça. Da cozinha
saem receitas feitas com amor, como
o bife a rolê, o cupim da casa e a
Galinhada Mentirosa, com massa no
lugar do arroz. R. Silvianópolis, 483,
Santa Tereza. $

XAPURI

A boa comida mineira é a especialidade
deste restaurante típico, de ambiente
arejado e decoração regional. O Mexidão
Metido a Besta, que mistura arroz,
feijão e filé-mignon, é uma ótima pedida.
R. Mandacaru, 260, Bairro Trevo. $$$
FOTO: ACERVO SECULT MG / XARÁ/IMAGEM ILUSTRATIVA

CAFÉ COM LETRAS

Além da requintada gastronomia,
que inclui pratos como grão de bico
ao curry, arroz de frutos de mar
e PF vegano com bifinho de grão
e cogumelos, você encontra aqui
literatura, música e mostras artísticas.
O ambiente é ideal para relaxar, comer
bem e curtir um bom jazz, rodeado
de gente interessante. R. Antônio de
Albuquerque, 781, Savassi. $

BAR DO BOLÃO

O restaurante familiar, localizado no
bairro de Santa Tereza, serve comida
simples e saborosa. Os espaguetes
variados são o carro-chefe, e as
diferentes versões do prato Rochedão
(arroz, feijão, fritas e carne) também
têm bastante fama. R. Mármore, 681,
Santa Tereza. $

RESTAURANTE XAPURI
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NA HORA DA FOME...

COMIDA MINEIRA

CANTINA DO LUCAS

As paredes contam histórias neste
restaurante, que é patrimônio cultural e
referência na gastronomia da cidade há
mais de 50 anos. O cardápio traz delícias
como o risoto de bacalhau ao açafrão,
o filé à parmegiana e a carne de sol. Av.
Augusto de Lima, 233, loja 18, Centro. $

MARIA DAS TRANÇAS

O frango ao molho pardo, que carrega
a história de uma herança familiar e é
preparado de acordo com a tradição, é o
carro-chefe da casa, há mais de 70 anos.
R. Estoril, 938, São Francisco. $$

COMIDA MINEIRA

MERCEARIA 130 LOURDES

Aqui você se delicia com o melhor
torresmo da região, além de outras
porções, como coxinha de rabada, pastel
de angu e bruschetta de linguiça. Depois,
é só continuar a farra gastronômica com
pratos como a panturrilha de leitão, a
galinhada e outros pratos da cozinha
mineira e internacional. R. Bernardo
Guimarães, 2.267, Lourdes. $

MERCADO NOVO

É uma delícia a visita ao complexo
dos anos 1960, que, depois de uma
revitalização, em 2019, voltou com
tudo ao cenário gastronômico. São
sorveterias, cervejarias, cachaçarias,
bares e restaurantes dos mais
variados tipos, em um cenário que
se tornou favorito do público jovem,
principalmente aos finais de semana.
Você também aproveita lojas, ateliês e
brechós. Av. Olegário Maciel, 742, Centro.

GLOUTON

A cozinha mineira ganha um toque francês
neste restaurante inovador, que usa os
melhores produtos de Minas Gerais. Em
um ambiente rústico e aconchegante,
você pode escolher o menu degustação,
que tem criações como a papada de porco
com mil-folhas de mandioca e galantine de
rabada com nhoque de queijo do Serro.
R. Bárbara Heliodora, 59, Lourdes. $$$

COMIDA MINEIRA
FOTOS: ACERVO SECULT MG / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMAGEM ILUSTRATIVA
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AGITO
CHOPP DA FÁBRICA

Para combinar com a deliciosa comida mineira, você toma um chope geladinho, enquanto
curte o ambiente descontraído e animado. Av. do Contorno, 2.736, Santa Efigênia.

CASA FALKE BIER

Com área externa bem espaçosa e agradável, a casa serve cervejas da Falke Bier e
comidinhas deliciosas, que harmonizam perfeitamente. R. Maj. Lopes, 623, São Pedro.

BAR ALBANO’S

Em um belo casarão tombado, o bar especializado em chopes e cervejas também serve
um incrível cardápio de petiscos, com sugestões para harmonizar comida e bebida. R. Rio
de Janeiro, 2.076, Lourdes.

BEB’S

Este badalado endereço, que mistura bar, balada e casa de shows, é perfeito para se
divertir com os amigos, beber uma cerveja gelada e dançar ao som de música boa. Av.
Professor Mário Werneck, 1.973, Buritis.

TIZÉ BAR E BUTEQUIM

A grande variedade de caipirinhas anima muito a galera, que vem curtir o happy hour e
conhecer gente nova. Além dos drinques, os petiscos caprichados também merecem
atenção. R. Curitiba, 2.205, Lourdes.

REDENTOR

Neste bar de estilo carioca com um toque mineiro, você toma o chope mais tradicional de
Belo Horizonte, curtindo ambiente embalado por bossa nova, jazz, chorinho e samba. R.
Fernandes Tourinho, 500, Savassi.

SAVASSI

Um dos bairros mais animados do Brasil reúne muitas opções para curtir à noite,
como bares, pubs e boates.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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COMPRAS

POLO DE MODA
BARRO PRETO

O Barro Preto, que é um dos bairros
mais antigos de Belo Horizonte, foi
colonizado por imigrantes italianos e
se tornou um polo de moda nos anos
1970. Desde então, recebe visitantes
de diversos lugares do Brasil, que
fazem compras em mais de 800 lojas,
localizadas em galerias e shoppings.
É possível encontrar os mais diversos
tipos de produtos, como roupas,
sapatos, acessórios e muito mais.
Entre as avenidas do Contorno e
Amazonas, Barro Preto.

FEIRA HIPPIE

Todos os domingos, a tradicional feira de
artesanato acontece no Centro, com mais
de 2 mil expositores dos mais variados
tipos, divididos em 16 setores. Você
encontra roupas, artigos de decoração,
bolsas, bijuterias e muito mais. Tem ainda
três áreas de alimentação. Av. Afonso
Pena, 1,132, Centro.

GRANDE HOTEL
RONALDO FRAGA

Em um casarão de 1920, o espaço do
famoso estilista mineiro Ronaldo Fraga
reúne produtos de sua grife e também
de marcas nacionais e internacionais
escolhidas a dedo por ele e sua esposa,
Ivana Neves. Em uma atmosfera
aconchegante, o endereço abriga ainda
um café, uma biblioteca, uma barbearia
e área para eventos. Apesar do nome
sugestivo, o lugar não recebe hóspedes.
R. Ceará, 1.205, Funcionários.

FOTO: ANDREVRUAS/WIKICOMMONS

PONTEIO LAR SHOPPING

Inaugurado em 1995, é o lugar ideal
para comprar itens para a casa, sejam
eles móveis, eletrodomésticos, artigos
de cama, mesa e banho, tapeçaria ou
objetos de decoração em geral, em
cerca de 70 lojas. Tem ainda o Boulevard
Gourmet, que oferece diversas opções
de restaurantes, cafeteria e bomboniere.
Rodovia BR-356, 2.500.
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado
Frigobar
Cofre
Secador de cabelo
TV a cabo
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly
Cliente CVC pode fazer check-in mais cedo ou check-out mais tarde, mediante disponibilidade.

SIMPLES

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

SAMBA HOTEL BELO HORIZONTE
Acomodado em quartos modernos,
você fica no Centro, bem em frente ao
local onde acontece a Feira Hippie, aos
domingos. A Pampulha está a 10 km.
Av. Afonso Pena, 772, Centro.

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h

GO INN BELO HORIZONTE HOTEL
É muito prático se hospedar em quartos
renovados, em frente ao Shopping Del Rey,
um dos principais da cidade, e a apenas
9 km do Conjunto da Pampulha. Av. Del
Rey, 233, Caiçaras.

NACIONAL INN HOTEL BELO
HORIZONTE
O dia começa bem, com o variado café
da manhã, que tem mais de 30 itens,
neste hotel situado no Centro, a 10 km do
Conjunto da Pampulha. R. Espírito Santo,
215, Centro.

SAVASSI HOTEL BELO HORIZONTE
Em uma caminhada de 10 minutos, você
chega ao Shopping Pátio Savassi e, à
noite, pode curtir os animados bares do
bairro, depois de passar o dia na piscina
da cobertura. A Pampulha fica a 13 km.
R. Sergipe, 939, Funcionários.

CONFORTÁVEL

QUALITY HOTEL PAMPULHA
São apenas 5 km entre o
Conjunto da Pampulha e este
hotel, que tem quartos bem
equipados e confortáveis, além de clube
infantil para as crianças se divertirem.
Av. Pres. Antônio Carlos, 7.456, São Luiz.

Em todos os hotéis citados aqui, clientes CVC podem entrar no quarto mais cedo
no dia da chegada e sair mais tarde no dia da partida, mediante disponibilidade.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e, dependendo do
hotel, benefícios como entrada
antecipada e saída em horário
estendido dos apartamentos,
upgrade de categoria, mimos
especiais e muito mais. Consulte
condições e disponibilidade dos
hotéis participantes.

MUITO
CONFORTÁVEL

HOLIDAY INN BELO HORIZONTE
SAVASSI A localização é perfeita para
quem gosta de agito, já que o hotel
está bem próximo aos bares e
restaurantes do bairro Savassi. É uma
delícia também passar o dia curtindo a
piscina e a hidromassagem. Não deixe
de conhecer o bar com adega do próprio
hotel. Em 15 km, você chega à Pampulha.
R. Professor Moraes, 600, Savassi.

OURO MINAS PALACE
HOTEL Você, sua família e
até seu pet se hospedam com muita
sofisticação em um dos únicos hotéis
com padrão cinco estrelas de Belo
Horizonte, que fica a 6 km do Conjunto
da Pampulha. Av. Cristiano Machado,
4.001, Ipiranga.

MERCURE HOTEL BELO
HORIZONTE LOURDES
Os modernos quartos deste
hotel, perto do agito do Savassi
e a 15 km da Pampulha, comportam até
três pessoas, que aproveitam também
a área de lazer com piscina. Av. do
Contorno, 7.315, Lourdes.

TRYP BY WYNDHAM BELO
HORIZONTE SAVASSI Em quartos
refinados, com aconchegante iluminação
e uma deliciosa cama, você recarrega as
energias depois de aproveitar a animada
noite do bairro Savassi. A Pampulha está a
15 km. R. Gonçalves Dias, 30, Funcionários.

NOVOTEL BELO HORIZONTE É muito
confortável este hotel inaugurado
recentemente, com design moderno e
deliciosa área de lazer, que inclui até spa.
Você ainda desfruta da cozinha mineira e
de ótimos drinques no Nuuu Gastrobar. Av.
do Contorno, 6.583, Savassi.

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.

Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado
Frigobar
Cofre
Secador de cabelo
TV a cabo
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly
Cliente CVC pode fazer check-in mais cedo ou check-out mais tarde, mediante disponibilidade.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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CIDADES
HISTÓRICAS

São várias as cidades que, espalhadas pelo interior de Minas, fazem hoje um
testemunho do rico passado vivido pela região, durante o Ciclo do Ouro e
a Inconfidência Mineira. Elas são repletas de obras barrocas do século 18,
assinadas por artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde. Uma das cidades mais
famosas é Ouro Preto, antiga Vila Rica, que fica a 100 km de Belo Horizonte.
Eleita Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, ela coleciona lindos
tesouros arquitetônicos, que ornamentam suas ladeiras de pedra. A pequena
e pacata cidade de Tiradentes, a 160 km de Ouro Preto e a 193 km de Belo
Horizonte, também exibe um dos conjuntos barrocos mais bonitos do Brasil,
aos pés da Serra de São José. Seu nome se deve a Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes, mártir e líder inconfidente que nasceu na cidade, antes conhecida
como São José del-Rei. Com mais tempo, você também pode conhecer outras
cidades históricas, como São João del-Rei, Mariana, Congonhas e Diamantina.
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CENTRO HISTÓRICO DE OURO PRETO

FOTO: SHUTTERSTOCK

PASSEIO PANORÂMICO
EM OURO PRETO

PANORAMA DE OURO PRETO

FOTO: SHUTTERSTOCK

PASSEIOS CVC
OURO PRETO

É puro deleite este passeio, que apresenta
os sabores e as histórias de Ouro Preto.
Você visita um apiário, onde degusta mel
e produtos derivados, e também o distrito
de São Bartolomeu, onde são feitos doces
com tradições centenárias e certificados
como patrimônio de Ouro Preto, a exemplo
do doce de leite, da goiabada, do doce
de limão capeta e do doce de pêssego
verde. Já a história do cultivo da cana e
sua transformação em cachaça é tema da
visita a um alambique, que fica ainda mais
animada com uma oficina de preparação
de caipirinha e degustações. Na hora
do almoço, você prova a típica comida
mineira, feita no fogão a lenha, na Serra de
Capanema. A tarde ganha sabor com a ida
até uma fábrica de queijo, para aprender
sobre a produção e degustar queijos com
geleias e mel. Depois, você pode fazer uma
visita opcional a uma cervejaria artesanal,
provando toda a linha de premiados
rótulos. Entre uma delícia e outra, ainda
sobra tempo para conhecer alguns pontos
turísticos e naturais nos arredores de Ouro
Preto, como a Igreja de São Bartolomeu,
o Rio das Velhas e a Estrada Real. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel em Ouro
Preto e guia. Duração: 8 horas. A partir de
R$ 242 por pessoa.

FOTO: ACERVO SECULT MG

ROTA GASTRONÔMICA
OURO-PRETANA

Passar o dia visitando os pontos
turísticos de Ouro Preto é uma
verdadeira viagem ao passado. Você
conhece desde o interior de uma
mina de ouro até museus muito
ricos, como o da Inconfidência
Mineira e o de Minas e Ciências.
Ao caminhar pelas ruas do Centro
Histórico, tem uma bela aula sobre
estilos arquitetônicos, passando
pelo chafariz, pela Casa dos Contos
e pelas deslumbrantes igrejas da
cidade, como Nossa Senhora do
Pilar e São Francisco de Assis.
Depois, o tour ainda estica até a
cidade de Mariana, que, a 15 km
de distância, foi a primeira capital
mineira. Ali os destaques são a Rua
Direita, a Praça da Sé com a Catedral
e a Casa de Câmara e Cadeia. Um
opcional, para incrementar o city
tour, é fazer o passeio em ônibus
tipo jardineira, dos anos 1930.
Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel em Ouro Preto e guia
acompanhante. Duração: 6 horas.
A partir de R$ 83 por pessoa.

PRODUÇÃO DE QUEIJO ARTESANAL
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PASSEIOS
CIRCUITO DAS ÁGUAS VERDES

FOTO: PEDRO VILELA - MTUR

Você visita cinco cachoeiras nos arredores de Ouro Preto: Carranca, Cascalho, Cruzado,
Abacaxi de Cima e Abacaxi de Baixo. Depois visita o Apiário das Flores, onde pode
degustar alguns tipos de mel e produtos derivados. O passeio também tem parada para
provar doces mineiros. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel em Ouro Preto, guia e
degustações. Duração: 6 horas. A partir de R$ 155 por pessoa.

CACHOEIRA NA REGIÃO DE OURO PRETO
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IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO PILAR

FOTO: PEDRO VILELA - MTUR

IGREJA SÃO
FRANCISCO DE ASSIS

Construída a partir de 1766, a linda
igreja tem obras de Aleijadinho,
responsável pelo medalhão da
fachada e o lavabo da sacristia, e de
Mestre Ataíde, como a pintura do
forro da nave (que levou mais de dez
anos para ser concluída), além dos
painéis e quadros do altar-mor. Largo
de Coimbra, Centro Histórico.

ATRAÇÕES
OURO PRETO
IGREJA MATRIZ DE NOSSA
SENHORA DO PILAR

FOTO: ANDRÉ BERNARDES

Três fases do barroco mineiro
compõem a arquitetura do templo
brasileiro com maior quantidade de
ouro (400 kg), construído por volta
de 1730. Nos seis altares laterais,
estão representadas irmandades e
grupos sociais da época. O Museu
de Arte Sacra, no subsolo da
sacristia, exibe imagens de Nossa
Senhora do Pilar, Santa Bárbara
e Nossa Senhora da Conceição.
Praça Monsenhor Castilho Barbosa,
Centro Histórico.
INTERIOR DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

HORTO DOS CONTOS

O parque, encravado no Centro
Histórico, possui uma trilha calçada
de 1,5 km, com mirantes de onde
você fotografa diversas igrejas. Os
principais acessos ficam próximos à
rodoviária e à Igreja Matriz de Nossa
Senhora do Pilar. Centro Histórico.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

ATELIÊS

São diversos os ateliês de arte espalhados
pela cidade, com destaque para o Casa
de Artes Ouro Preto. Você vê pinturas e
esculturas de artistas da região, como
Tuca Parma, que trabalha ali mesmo.
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ATRAÇÕES

MUSEUS

Você aprende muito sobre a história do
Brasil ao visitar os museus de Ouro Preto.
Destaque para o Museu da Inconfidência,
instalado no prédio da antiga Casa de
Câmara e Cadeia, onde estão os restos
mortais de 16 inconfidentes; o Museu
do Oratório, com mais de 160 oratórios
dos séculos 17 ao 20; e o Museu de Arte
Sacra, com vestimentas de fios de ouro,
livros e até um mausoléu construído
para o funeral simbólico de D. João V, rei
de Portugal, morto em 1750. Já a Casa
dos Contos é o antigo local de pesagem
e fundição de ouro, onde o minério era
transformado em barra e reconhecido
pelo Império. Nesse processo, um quinto
do valor era descontado na forma de
impostos – o que originou a expressão
“quinto dos infernos”. O lugar serviu ainda
de prisão aos inconfidentes. Agora, ao
visitá-lo como museu, você aprende
sobre o Ciclo do Ouro na região.

IGREJA NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO DOS PRETOS

IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS PRETOS

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Com fachada de formas arredondadas, tem
altares da segunda metade do século 18
dedicados aos santos negros, com pouca
ostentação de ouro. A escultura de Santa
Helena tem o rosto atribuído a Aleijadinho
e possui um detalhe interessante, que
merece destaque: uma das faces tem
traços masculinos; e a outra, femininos.
Largo do Rosário, Centro Histórico.

TEATRO MUNICIPAL

FOTO: XARÁ - SETUR MG

Também conhecido como Casa da
Ópera, é o mais antigo teatro do país em
funcionamento. Os imperadores Dom
Pedro I e Dom Pedro II chegaram a ocupar
o camarote destinado à Família Real.
R. Brigadeiro Musqueira, Centro Histórico.

IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO

MUSEU DA INCONFIDÊNCIA

IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO

Um dos últimos projetos do arquiteto Manuel Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho, foi
construída em estilo rococó – a última fase do barroco, menos carregada de ouro. É a única
do Estado com painéis de azulejos portugueses, na capela-mor. Em seu interior, reúne peças
de Aleijadinho e pinturas de Mestre Ataíde. R. Brigadeiro Musqueira, Centro Histórico.
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ATRAÇÕES
TIRADENTES
IGREJA MATRIZ
DE SANTO ANTÔNIO

Construída de frente para a Serra de São
José, na primeira metade do século 18, a
igreja exibe belos lustres de prata e uma
grande quantidade de ouro, que decora
o altar e as imagens. As esculturas da
fachada são atribuídas a Aleijadinho. No
alto, um órgão português de 1788, com
oito fileiras de tubos, está em exposição.
Rua da Câmara com Rua Padre Toledo, s/nº,
Centro Histórico.

IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO

FOTO: PEDRO VILELA - MTUR

CHAFARIZ DE SÃO JOSÉ

FOTO: SHUTTERSTOCK

O chafariz, decorado com três gárgulas,
é um dos pontos turísticos mais
famosos de Tiradentes. Lindas pilastras
ornamentadas, guirlandas de flores de
cantaria e uma imagem de terracota
de São José de Botas enriquecem o
monumento. Rua do Chafariz.

ENTRADA DA MINA CHICO REI

MINAS DE OURO

Cerca de 2 mil minas de ouro foram
abertas no subsolo de Ouro Preto no
auge da atividade mineradora, que
ocorreu nos séculos 17 e 18. Muitas
delas, embora exauridas, ainda podem
ser visitadas, como as minas Jeje, Santa
Rita e Chico Rei.

CHAFARIZ DE SÃO JOSÉ

ENGENHO BOA VISTA

Na cidade de Coronel Xavier Chaves,
a 20 km de Tiradentes, você visita o
alambique mais antigo do Brasil, ainda
em funcionamento. Ele está sob os
cuidados da mesma família desde 1755
– a geração atual é de parentes distantes
de Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes. Na visita, você aprende sobre
a produção da cachaça Século XVIII e
degusta alguns tipos da bebida, com
petiscos feitos no fogão a lenha. R. João
XXIII, 443, Coronel Xavier Chaves.

ANTIGA CADEIA

Abrigando o Museu de Arte Sacra, o prédio
da antiga cadeia pública foi destruído por
um incêndio na primeira metade do século
19 e, depois, restaurado. Você ainda vê
ali as janelas de cantaria, protegidas por
grades. Rua Direita.
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ATRAÇÕES

SERRA DE SÃO JOSÉ

SERRA DE SÃO JOSÉ

MUSEU PADRE TOLEDO

FOTO: SHUTTERSTOCK

O casarão do inconfidente Padre Toledo
foi sede da primeira reunião organizada
pelos conjurados, em outubro de 1788.
No acervo estão peças como um retrato de
Dom Pedro II, de 1839, forros pintados e um
quadro representando a leitura da sentença
dos inconfidentes, do final do século 19.
R. Padre Toledo, 190, Centro Histórico.

FOTO: SETUR MG

É linda a paisagem da serra
que cerca Tiradentes, na qual
você pode fazer muitas trilhas,
salpicadas por nascentes, cachoeiras
e mirantes. Entre as mais famosas
está o caminho antigo para o Balneário
Águas Santas, com piscinas de águas
termais a 28 oC.

IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS PRETOS

IGREJA NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO DOS PRETOS

MARIA FUMAÇA ENTRE TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL-REI

Construída por escravos em meados do
século 18, a igreja tem um altar-mor todo
folheado a ouro e feito em estilo rococó,
enquanto o arco de pedra de cantaria é
decorado com a pintura Os 15 Mistérios do
Rosário. Nos altares laterais, há diversas
imagens de santos negros, como São
Benedito e Santo Antônio de Categeró.
Praça Padre Lourival.

PASSEIO DE MARIA-FUMAÇA

Este imperdível passeio de trem sai de
Tiradentes e vai até a vizinha São João
del-Rei em cerca de 30 minutos. Você
percorre o que restou da antiga Estrada
de Ferro Oeste de Minas, inaugurada
por Dom Pedro II em 1881. Estação em
Tiradentes: Av. Hermílio Alves, 366.
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RESTAURANTES

UAITHAI

O nome já entrega a curiosa fusão da
culinária tailandesa com a mineira. Vale
experimentar o peixe surubim em crosta
de limão-siciliano com legumes e acompanhado de arroz do tipo jasmim – leve
e saboroso. R. Padre Toledo, 157, Centro
Histórico. $$

OURO PRETO
CONTO DE RÉIS

Você faz uma verdadeira viagem pela
história de Minas Gerais ao provar o bufê
de pratos típicos em um belo casarão do
século 18. Feijão tropeiro e frango com
quiabo e angu são algumas das delícias.
Para adoçar a refeição, prove sobremesas
como goiabada, bananada e doce de leite.
R. Camillo de Brito, 21, Centro Histórico. $

O PASSO PIZZAJAZZ

Se você é daqueles que amam uma boa
pizza, não pode deixar de conferir a massa
fina e crocante feita na casa, com muitas
opções de sabores. É linda a vista da varanda.
R. São José, 56, Centro Histórico. $$

TIRADENTES
TABERNA PADRE TOLEDO

A cozinha tradicional mineira brilha em um
ambiente aconchegante e familiar, com
receitas como tutu de feijão, feijão tropeiro,
bife acebolado e muito mais. R. Direita, 202,
Centro Histórico. $$

BIROSKA SANTO REIS

Você prova o Biroskão, um belo e infalível
PF com arroz, feijão, bife, ovo e batata
frita. Para acompanhar, vão muito bem as
opções de cervejas artesanais de Minas.
R. da Cadeia, 18, Centro Histórico. $

JANE’S APPLE

Nesta charmosa doceria, com um lindo jardim, reinam receitas à base de maçãs verdes. São deliciosas as combinações com
caramelo artesanal, chocolate belga, nozes,
e confeitos variados. R. São Francisco de
Paula, 48, Centro Histórico. $

MIA

Dividido em confeitaria e restaurante, o
charmoso endereço é boa pedida tanto
para uma pausa com café e docinho
(que tal um cheesecake de goiabada
mineira?) como para uma refeição mais
elaborada, com carta de vinhos caprichada.
R. Direita, 176, Centro Histórico. $

ANGATU

O menu de culinária contemporânea
segue a proposta do ambiente refinado,
com saborosas invenções, como a barriga
de porco com picles de maçã verde e a
goiabada no pão de queijo. R. da Cadeia, 38,
Centro Histórico. $$
Veja referência de valores ($, $$, $$$) na pág. 15

FOTOS: CAROLINA MAIA
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COMPRAS

OURO PRETO
FEIRINHA DE PEDRA SABÃO

FOTO: ACERVO SETUR

Em frente à Igreja de São Francisco de
Assis, a feirinha com mais de 50 bancas
vende artesanato de diversos tipos,
principalmente peças feitas em pedra-sabão, rocha típica da região. Largo
de Coimbra, s/nº, Feira de Artesanato,
Centro Histórico.

FOTO: PEDRO VILELA - MTUR

ARTESANATO EM PEDRA-SABÃO, DE OURO PRETO

ARTESANATO DE TIRADENTES

LARGO DAS FORRAS

A charmosa praça principal da cidade
é rodeada de lojinhas de artesanato
e produtos locais, onde você garante
a lembrancinha da viagem. E assim
pode adquirir, por exemplo, tapeçarias,
chocolates, doces, perfumes e essências.
Centro Histórico.

ARTESANATO DE BICHINHO

TIRADENTES
RESENDE COSTA

BICHINHO

A cidadezinha, a 42 km de Tiradentes, é
especialista na arte do tear. Vários produtos
têxteis são confeccionados e vendidos
por lá, incluindo lindos tapetes, cortinas
e colchas. Tudo feito manualmente.

A 7 km de Tiradentes, o povoado de
Vitoriano Veloso, mais conhecido como
Bichinho, é um polo de artesanato, reunindo
ateliês que produzem peças com madeira
de demolição e pedra-sabão.
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ESTIQUE ATÉ ...
SÃO JOÃO DEL REI

Um dos principais destinos turísticos d
e Minas, a cidade, que fica a
15 km de Tiradentes, preserva muitas
construções e tradições da era de ouro
da região, como os sinos das igrejas
que anunciam as missas e a hora do
Ave Maria, desde o século 18.
Aqui você visita ainda o Solar
dos Neves, casa da família do
ex-presidente Tancredo Neves.

MARIANA

Fundada em 1696, esta foi a
primeira cidade e capital de Minas
Gerais. A 15 km de Ouro Preto,
preservou muito bem a arquitetura
da época colonial. Você se deslumbra
com a Catedral Basílica da Sé, o
Museu de Arte Sacra e a Basílica
de São Pedro dos Clérigos.

BASÍLICA DE CONGONHAS

CONGONHAS

A pequena cidade, a 55 km de Ouro
Preto, tem como principal atração
a Basílica do Senhor Bom Jesus de
Matosinhos, joia do barroco brasileiro
e declarada Patrimônio Mundial pela
Unesco. Em seus muros, ficam as
esculturas dos doze profetas, feitas
em pedra-sabão por Aleijadinho.

DIAMANTINA

A fama da cidade começou com a
descoberta de pedras preciosas, no
século 18. Lá viveram personalidades
como Chica da Silva e o ex-presidente
Juscelino Kubitschek. O lindo cenário
da cidade é formado por igrejas
barrocas e casario colonial, tudo
emoldurado pela Serra do Espinhaço.
Fica a 383 km de Ouro Preto e a
292 km de Belo Horizonte.

DIAMANTINA

EXPERIÊNCIA CVC
EXPLOSÃO DE SABORES - DIAMANTINA
Você agrada muito seu paladar neste roteiro de três dias, que visita vinícolas
e fábricas de queijo, incluindo degustações de comida mineira e de cervejas
artesanais. A hospedagem é na Pousada Relíquia do Tempo. A partir de
R$ 1.456 por pessoa, com duas noites de hospedagem em apartamento
duplo, café da manhã, curadoria Tripness, transporte entre as experiências,
harmonizações e degustações.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.

OURO PRETO

TIRADENTES
CONFORTÁVEL
POUSADA PAPYRUS

CONFORTÁVEL
ARCÁDIA MINEIRA Esta confortável

Situada no Centro de Tiradentes e a
apenas 100 m da famosa Igreja Santíssima
Trindade, esta confortável pousada mistura
o rústico com o moderno. E você se deleita
com um café da manhã tipicamente
mineiro, com pão de queijo, broa de fubá,
geleias caseiras e doce de leite (no inverno,
tem até canjica e arroz doce!). R. Frei
Veloso, 452, Bairro Pacu.

pousada, que é uma das mais tradicionais
de Ouro Preto, oferece uma linda vista
para o Pico do Itacolomi. É uma delícia
curtir a piscina rodeada de área verde,
em pleno Centro Histórico. R. Xavier da
Veiga, 125, Barra.

MUITO CONFORTÁVEL
HOTEL POUSADA
DO ARCANJO

POUSADA VILLA ALFERES

Você fica a 1km da Igreja de São
Francisco de Assis e aproveita
charmosas acomodações com temática
histórica e móveis antigos. R. São Miguel
Arcanjo, 270, São Cristóvão.

Você fica hospedado em uma área
tranquila de Tiradentes, com vista para
a Serra de São José, a somente 700 m
do Centro Histórico. Para ter uma
experiência completa, escolha um
quarto com hidromassagem ou banheira
de imersão. R. Joaquim Eliziário Dias, 320,
Parque das Abelhas.

HOTEL SOLAR DO ROSÁRIO

A hospedagem neste casarão do século
19, a 1 km da Igreja de São Francisco
de Assis, fica ainda mais especial
com a piscina de água aquecida, a
hidromassagem e a extensa área externa,
com vista para a Igreja Nossa Senhora
do Rosário e para o Pico do Itacolomi.
R. Getúlio Vargas, 270, Rosário.

POUSADA MÃE
D’ÁGUA Você vive todo o

clima do interior de Minas
durante a sua hospedagem,
com direito a vista para o Largo das Forras
e para a Serra de São José. Se for com
as crianças, elas se divertem no espaço
infantil. Largo das Forras, 50, Centro.

CANDONGA DA SERRA

Você fica em meio à natureza, a 1 km do
Centro Histórico e aos pés da Serra de São
José, aproveitando a piscina climatizada
e o café da manhã regional, com delícias
típicas de Minas. Cliente CVC pode entrar
no quarto mais cedo no dia da chegada,
mediante disponibilidade.
Estrada Real, Caminho Velho.
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CONGONHAS

Em todos os hotéis citados
aqui, clientes CVC podem entrar
no quarto mais cedo no dia da
chegada e sair mais tarde no dia da
partida, mediante disponibilidade.

CONFORTÁVEL
POUSADA CIRCUITO DOS
INCONFIDENTES

A apenas 400 m da Basílica do Bom
Jesus de Matosinhos, esta confortável
pousada está situada em uma zona
tranquila, ideal para fazer caminhadas.
Você aproveita a comodidade de pedir
o café da manhã no quarto. Av. Bias
Fortes, 1.172.

DIAMANTINA
CONFORTÁVEL
POUSADA DO
GARIMPO Além de se

hospedar próximo ao Centro
Histórico de Diamantina, você
aproveita o restaurante O Garimpeiro, que
tem como chef o renomado Vandeca,
referência da cozinha mineira. E ainda
visita a loja com artesanato do Vale do
Jequitinhonha. Para as crianças, a área
de lazer conta com clube infantil. Av. da
Saudade, 265, Centro, Diamantina.

SÃO JOÃO DEL REI
CONFORTÁVEL
POUSADA ROTUNDA

A pousada fica em frente ao complexo
ferroviário de São João del Rei, onde
estão a centenária estação e o Museu
Ferroviário, e você consegue ver até a área
de manobra da maria-fumaça que vem de
Tiradentes. R. Conselheiro Belisario Leite
de Andrade Neto, 100, Centro.

Entenda os ícones na página 19.
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SUL DE MINAS

A região guarda lindas paisagens na Serra da Mantiqueira, como Monte
Verde, distrito do município de Camanducaia situado a mais de 1.500 m de
altitude, na divisa com o Estado de São Paulo. O clima frio é um convite para
os casais apaixonados passarem as noites ao pé da lareira, em lindas pousadas,
ou degustarem uma deliciosa fondue nos restaurantes do centrinho. Ao
mesmo tempo, a natureza ao redor é terreno fértil para muitas atividades
para grupos de amigos, famílias ou viajantes independentes. Monte Verde
fica a 480 km de Belo Horizonte e a 165 km de São Paulo. Já a cidade de
Gonçalves tem picos que ultrapassam os 2.000 m de altitude, que rendem
lindos cenários para passeios de ecoturismo, como trilhas e cachoeiras.
O centrinho, formado por ruas íngremes e cortado pelo Rio Capivari,
reúne os estabelecimentos comerciais, mas é sobretudo nos arredores
que ficam as charmosas pousadas. Gonçalves está a 190 km da cidade
de São Paulo e a 460 km de Belo Horizonte.

33
PAISAGEM DE MONTE VERDE
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PASSEIO 4X4

PEDRA REDONDA

FOTO: RAFAEL VIANNA CROFFI

PASSEIOS CVC
MONTE VERDE
TOUR NOTURNO

É um charme fazer uma caminhada à noite
pela principal avenida de Monte Verde,
enquanto você registra lindas imagens
com a tutoria de um fotógrafo formado
em turismo. O ponto alto do passeio é a
subida de carro até o mirante do aeroporto
de Monte Verde, a 1.560 m de altitude.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel
em veículo 4x4, guia, acompanhamento de
fotógrafo e fotos. Duração: 3 horas. A partir
de R$ 220 por pessoa.

Em um misto de atrativos naturais
e culturais, você passa o dia
conhecendo o melhor de Monte
Verde, a bordo de um veículo 4x4. É
incrível aprender sobre a produção
de cachaça artesanal em um
alambique, com direito a degustação,
e visitar um criatório de trutas para
ver como é cultivado o peixe típico
da Serra da Mantiqueira. As visitas
às lojas de chocolate e comidinhas
mineiras é uma ótima maneira de
recarregar as energias para encarar
a trilha de subida à Pedra Redonda,
um dos picos mais altos da região.
A linda vista dali encerra o tour com
chave de ouro. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel em veículo
4x4, guia, visitas, degustação no
alambique e nas lojas de chocolate e
produtos mineiros e entrada da trilha
da Pedra Redonda. Duração: de 3h a
4h. A partir de R$ 165 por pessoa.

GONÇALVES
ROTEIRO DO CAPIVARI

Em um veículo 4x4, o passeio percorre
as estradas que acompanham o
Rio Capivari, enquanto você admira
belas cachoeiras e deslumbrantes
vistas pelo caminho. Também é muito
bucólica a visita a um bairro que tem
uma igreja e uma história intrigante.
Inclui: transporte ida e volta ao hotel
em veículo 4x4, guia, taxa de visitação
e seguro. Duração: 3 horas. A partir de
R$ 310 por pessoa.

ARAUCÁRIA AO PÔR DO SOL
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AV. MONTE VERDE

AV. MONTE VERDE
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ATRAÇÕES
MONTE VERDE
ICE BAR

É todo feito de gelo este curioso bar, onde
as temperaturas chegam a até - 20 oC.
Você recebe roupas especiais para tomar
drinques no gelado ambiente, com mesas,
cadeiras e até um trono esculpidos em
gelo. Av. Monte Verde, Centro.

PATINAÇÃO NO GELO

Você passa pelo portal de entrada
de Monte Verde e já está na
principal via do vilarejo, onde
está situado o centro comercial.
Charmosos prédios e casas
de arquitetura inspirada nos
Alpes europeus abrigam lojas,
restaurantes e galerias, como
Vila Europa, Galeria Primavera,
Oak, Inverness, Galeria Suíça e
Celeiro. Produtos artesanais,
como queijos, chocolates, doces e
geleias, são alguns itens bacanas
para comprar em um passeio por
ali. À noite, é inevitável ir a algum
dos restaurantes de fondue que
ficam na avenida.

Em qualquer época do ano, a pista de patinação no gelo atrai pessoas de todas as
idades, dos iniciantes ao mais experientes. Você aluga os equipamentos ali mesmo e
pode contar com a ajuda de instrutores para aprender a patinar. Av. Monte Verde, 1.463.

35

ATRAÇÕES

FAZENDA RADICAL

Aqui você se aventura na Mega Tirolesa,
composta por dois circuitos que atravessam um vale de quase 1 km de extensão,
a 70 m de altura. Já as crianças menores
se divertem em uma versão mini da tirolesa, com 10 m de altura e 80 de m de comprimento. Outras atividades por ali são o
arvorismo, a parede de escalada, o arco
e flecha e o passeio de quadricliclo. Cada
atividade tem um preço à parte. Rod. Dep.
Agostinho Patrus, km 5.

FAZENDA ESPERANÇA

É muito bucólico visitar esta propriedade
centenária, onde as crianças podem ver
cavalos, porcos e outros bichos do campo. Com bastante sorte, dá até para avistar animais silvestres na mata ao redor,
como siriema, lobo-guará, tamanduá-bandeira, veado-campeiro e tucano. Vale a
pena almoçar no restaurante da fazenda,
que prepara comida caipira no fogão a lenha. Estrada Rural Camanducaia-Sapucaí
Mirim, km 20, Jaguari de Cima.

ORQUIDÁRIO

É gostoso passear entre lindas flores,
com destaque para os 1.500 tipos de
orquídeas, as 150 espécies de plantas
carnívoras e a seleção de exemplares
exóticos. Av. Sol Nascente, 1.000.

ORQUÍDEA DO TIPO PHALAENOPSIS

TRILHA DA PEDRA REDONDA

TRILHAS

As trilhas da região são famosas por proporcionarem vistas incríveis do alto das
montanhas, com o Estado de São Paulo de um lado e Minas Gerais do outro. Entre as
principais, estão a da Pedra Redonda (com 900 m de extensão, tempo médio de percurso
de 1h30 e nível moderado), da Pedra Partida (1,6 km, 3 horas de percurso e nível médio)
e a Chapéu do Bispo (650 m, 1 hora de percurso e nível fácil). Quer mais desafios? Então
pegue a difícil trilha do Pico do Selado, com 2,4 km, percorridos em três horas.

LEMBRE QUE É JUSTAMENTE A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATUR AIS
QUE FAZ DE TODOS OS NOSSOS DESTINOS TÃO INCRÍVEIS.
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ATRAÇÕES

PEDRA CHANFRADA

GONÇALVES
PICOS

São muitas as pedras que salpicam a paisagem da Mantiqueira, rendendo ótimas
caminhadas para quem gosta de atividades na natureza. A recompensa do esforço é
sempre admirar vistas deslumbrantes. A trilha da Pedra do Forno, por exemplo, soma
3 horas de caminhada de dificuldade média, com trechos íngremes, até atingir uma
altitude de 1.970 m. Lá do alto, você se emociona com a vista em 360 graus da região.
A trilha da Pedra Chanfrada também tem o mesmo perfil, enquanto a trilha Pedrão
do Cruzeiro, com nível médio para fácil, proporciona vista para a parte mais baixa de
Gonçalves, a partir de seus 1.125 m de altitude. Já a da Pedra Bonita, a mais alta da
região, com 2.120 m, é de nível difícil, totalizando 6 horas de caminhada.

CACHOEIRAS

Nos arredores de Gonçalves, você vê muitas das majestosas cachoeiras da Mantiqueira
e, em algumas, pode aproveitar para lavar a alma com água gelada! Entre as mais
procuradas, com bons poços para banho, estão as cachoeiras do Retiro, das Sete
Quedas, do Simão, dos Henriques e das Bromélias (com uma bonita trilha, repleta de
bromélias e quatis). Várias delas podem ser vistas ao longo da Trilha das Cachoeiras.
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TRUTA, PEIXE TÍPICO DA SERRA DA MANTIQUEIRA

RESTAURANTES

PAULO DAS TRUTAS

Você saboreia boas carnes em um
ambiente romântico e aconchegante.
A picanha é a estrela da casa, com
diversas opções de preparo. Av. Monte
Verde, 945. $$

A truta, peixe nativo dos rios da Serra
da Mantiqueira, é a estrela deste tradicional restaurante, com duas unidades
em Monte Verde. São diversos preparos do peixe, como frito, grelhado, assado, à parmegiana, ao molho madeira,
no papelote e muito mais. Os peixes,
fresquinhos, vêm do trutário do próprio
restaurante. R. da Floresta, 810; Av. das
Montanhas, 120. $$

BOTECO VILLA AMARELA

LA PIMPOLLINA

MONTE VERDE
RANCHO DA PICANHA

Nesta forneria, você prova a tradicional e
premiada pizza do Júlio, feita com diferentes tipos de queijo e linguiça artesanal. O
cardápio também tem deliciosos pratos da
culinária italiana.Av. Monte Verde, 845. $$

O rústico restaurante oferece o melhor
da cozinha tradicional de montanha,
com destaque para o saboroso leitão à
pururuca. Av. da Fazenda, 10. $

CHOCOLATE MONTANHÊS

MONT VERT

A chocolateria de Campos do Jordão
também marca presença em Monte
Verde, com guloseimas perfeitas para
encarar as baixas temperaturas, como
o chocolate quente. Você ainda pode
comprar bombons e chocolates para
relembrar as delícias da viagem em
casa ou presentar as pessoas queridas.
Av. Monte Verde, 969, Loja B. $

Também conhecido como Casa do
Fondue, o restaurante serve diversas
opções do prato mais requisitado da
região. Além das tradicionais fondues
de queijo e chocolate, tem a versão
de carne, que é preparada sobre uma
pedra aquecida e acompanhada de
vários molhos. R. Rolinha, 50. $$

Veja referência de valores ($, $$, $$$) na pág. 15
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RESTAURANTES

FONDUE DE QUEIJO, TRADIÇÃO EM MONTE VERDE

GONÇALVES

FRITZ

A cervejaria artesanal tem cardápio de
comida alemã, com salsichões, batata e
chucrute, para harmonizar com os rótulos
da casa. Você ainda pode fazer um tour
pela fábrica de cerveja. R. Rolinha, 10. $$

ÁRAROSA LANCHE BEER

Os sanduíches e as pizzas em estilo napolitano são as pedidas para uma refeição gostosa, em ambiente descontraído,
com cervejas artesanais. R. Cel. João
Vieira, 152. $

CANTINA PORTALE DI NAPOLI

O letreiro luminoso na fachada
do restaurante, com ambientação
tipicamente italiana, já diz tudo: a
especialidade aqui são os polpetones,
bem recheados. Massas artesanais,
feitas na casa, são outras delícias
imperdíveis. Av. Monte Verde, 215. $$$

RESTAURANTE SUÁ

Os sabores da Mantiqueira e as tradições mineiras conduzem a cozinha criativa do chef Vitor Pompeu, resultando
em pratos como a costelinha suína ao
barbecue de goiaba, a truta ao molho de
morango e o risoto de galinhada. Estrada
Sertão do Cantagalo, km 7,5. $$

VILLA DONA

Você se delicia com pratos artesanais
italianos, como risotos e massas, neste
charmoso bistrô, que tem ambiente
aconchegante e é decorado com
artesanato mineiro. Av. Monte Verde,
33. $$$

JANELAS E TRAMELAS

O ambiente convidativo, com
música ao vivo nos fins de semana, é
perfeito para aproveitar porções
e lanches típicos de boteco, além
de pratos da culinária mineira.
R. Cel. João Vieira, 65. $$

CHALEZINHO GASTRO BAR

Com varandas arejadas e rodeadas
de verde, o simpático restaurante de
comida mineira foca em ingredientes
orgânicos e locais. Um dos carroschefes é o a costelinha com tutu, couve,
banana, ovo e torresmo R. Antonio
Caetano da rosa, 229, Centro. $$$
POLPETONE

Veja referência de valores ($, $$, $$$) na pág. 15
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.

MONTE VERDE

Em todos os hotéis citados
aqui, clientes CVC podem entrar
no quarto mais cedo no dia da
chegada e sair mais tarde no dia da
partida, mediante disponibilidade.

CONFORTÁVEL

GRÜNWALD CHALÉS
São muito aconchegantes e
confortáveis os chalés de inspiração
europeia, com capacidade para até seis
pessoas. Alguns deles têm minicozinha
equipada com louças. O centrinho de
Monte Verde está a 3,5 km. R. Orion,
275, Jardim das Montanhas.

POUSADA CANTINHO DAS ESTRELAS
Nesta romântica pousada, com vista
privilegiada para as montanhas,
os chalés têm todo o conforto
proporcionado por suas próprias
lareiras. Alguns ainda incrementam
a estadia com banheiras duplas de
hidromassagem. Em 10 minutos de
carro, você chega ao centrinho de Monte
Verde. Rod. Dep. Agostinho Patrus, km 9.

CHALÉS LEOPOLDO
Com vista para as montanhas, a
pousada tem uma categoria de chalé
ideal para famílias, que comporta até
cinco pessoas e conta com cozinha
completa. Para os casais, os chalés
com banheira e lareira tornam a estadia
bem romântica e aconchegante. Av. Sol
Nascente, 500.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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MUITO CONFORTÁVEL

VIVIÊ – POUSADA DO AVIÃO
É incrível se hospedar dentro
de um avião de verdade,
equipado com poltronas de
couro, sofá que vira cama e mesa para
refeições. Anexo ao jatinho, ficam o
quarto propriamente dito e o banheiro
com hidromassagem. A pousada também
oferece charmosos chalés. R. Gemini, 477.

RESORT MAGNIFICO
Você fica em meio à natureza,
a apenas 900 m da avenida
principal, aproveitando
todo o conforto dos lindos chalés. É
uma delícia relaxar na banheira de
hidromassagem com cromoterapia ou
em frente à lareira, antes de descansar
na cama com enxoval da marca
Trousseau. O hotel empresta bicicletas
e, ao fim da tarde, serve um delicioso
chocolate quente. As crianças adoram
interagir e tirar fotos com o Blue, a
arara que vive no resort. Clientes CVC
ganham decoração especial no quarto e
brinde com espumante mineiro. Av. da
Fazenda, 895.

VALE SUÍÇO RESORT O resort,
que fica em Itapeva, a 50 km
de Monte Verde, é uma gostosa
opção de hospedagem para
famílias com crianças, que aproveitam
muito a estrutura de lazer imersa em
uma ampla área verde, com 11 piscinas,
brinquedoteca, lago, quadras esportivas
e muito mais. A equipe de recreação
promete manter os hóspedes bastante
entretetidos, todos os dias. Já os casais
podem aproveitar as deliciosas opções
de fondue no jantar e as relaxantes
massagens. Clientes com cartão CVC
Itaucard ganham desconto no spa.
Rodovia Fernão Dias, km 93, Bairro
Monjolinho, Itapeva.

Entenda os ícones na página 19.

FOTO: SHUTTERSTOCK

41

Em todos os hotéis citados
aqui, clientes CVC podem entrar
no quarto mais cedo no dia da
chegada e sair mais tarde no dia da
partida, mediante disponibilidade.

POUSADA SERRA VISTA
Os chalés se espalham em uma ampla
propriedade, rodeada por araucárias, e
você toma o café da manhã apreciando
a vista do restaurante panorâmico.
A hidromassagem em algumas
acomodações é muito convidativa.
Até o Centro, são 5 km.

GONÇALVES
CONFORTÁVEL

MUITO CONFORTÁVEL

POUSADA RIACHO DAS PEDRAS
É uma delícia se hospedar nesta
pousada. Mesmo situada praticamente
no Centro da cidade, tem até um riacho
passando pelo jardim. As confortáveis
acomodações têm decoração temática,
como a Oriental, a Reciclado e a Bambu.
Elas também contam com minicozinha,
que só não está presente na Tenda.
R. João Carlos da Silva, 370.

POUSADA ESPELHO D’ÁGUA
O dia começa muito bem, com o café
da manhã servido no fogão a lenha, e
fica ainda melhor curtindo a estrutura
da pousada, que tem várias trilhas e cachoeira privativa, com piscina natural. E
você ainda descansa em um gracioso
chalé, sempre com banheira de hidromassagem. Tudo isso a apenas 1 km
do Centro. Estrada de São Sebastião.

Entenda os ícones na página 19.
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SANTUÁRIO
DO CARAÇA

Em meio às montanhas verdes de Minas Gerais, entre os municípios
de Catas Altas e Santa Bárbara, reluz um deslumbrante complexo
arquitetônico e natural. É o Santuário do Caraça, que surgiu a partir de
um antigo colégio de padres, onde estudaram muitos membros da elite
brasileira dos séculos passados. A natureza ali também é exuberante, com
cachoeiras, grutas, picos e muitos animais, desvendados em diversas opções
de trilhas, com ou sem guia. Até mesmo os imperadores Dom Pedro I e
Dom Pedro II impressionaram-se ao visitar o lugar. Não à toa, o santuário
foi tombado como patrimônio nacional. Hoje o complexo, que virou ponto
de peregrinação tanto para os religiosos como para os aventureiros, é
totalmente preparado para o turismo, contando com centro de visitantes,
restaurante, loja e até pousada. O Santuário do Caraça fica a 140 km de
Belo Horizonte e a 100 km de Ouro Preto.
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SANTUÁRIO DO CARAÇA

FOTO: BRUNO LIMA

IGREJA NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS

FOTO: ACERVO SECULT MG / XARÁ

NÚCLEO HISTÓRICO

O santuário ainda mantém ruínas do
antigo seminário, erguido em 1774
e 1775. Outro ponto a ser visitado
é igreja neogótica Nossa Senhora
Mãe dos Homens, de 1876, que exibe um belo órgão de 700 tubos. Ela
sedia missas diariamente para os
hóspedes do complexo e aos domingos para os visitantes. A preciosa biblioteca, parcialmente destruída por
um incêndio nos anos 1960, segue
em atividade, com cerca de 30 mil
volumes, dos quais 2.500 são obras
raras. Mobiliário, artefatos do dia a
dia e objetos litúrgicos originais, que
eram utilizados pelos padres e alunos nos séculos passados, podem
ser vistos no Museu do Colégio e no
Museu Sacro, enquanto a Pinacoteca guarda lindas obras.

ATRAÇÕES

LOBO-GUARÁ

A HORA DO LOBO

O dócil lobo-guará, que é o animal símbolo do Santuário do Caraça, aparece com frequência para dar um “oi” aos hóspedes da pousada do complexo. Todas as noites,
uma bandeja de carne é colocada no pátio externo, e os visitantes ficam por ali esperando até que algum lobo-guará apareça para se alimentar. Essa tradição, conhecida
como “A hora do lobo”, vem desde 1982.
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ATRAÇÕES

CACHOEIRA VISITADA DURANTE TRILHA

TRILHAS E CACHOEIRAS

HOSPEDAGEM

São muitas as opções de caminhadas
pela área natural do complexo. Em várias delas, você vê lindas cachoeiras,
como a Cascatinha, que, por ter acesso fácil, é a mais popular entre os visitantes. Ela é formada por quatro corredeiras e quatro piscinas naturais, onde
você toma um refrescante banho. Já
a Cascatona exige um pouco mais de
fôlego, já que é acessível por uma trilha de 6 km, toda pontuada pela beleza
da Mata Atlântica. Na chegada, é uma
delícia dar um mergulho na água gelada e ainda admirar o visual incrível do
Vale do Sumidouro, a partir do Oratório
da Cascatona. Outra opção com acesso tranquilo para nadar é o Banho do
Imperador, onde o próprio Dom Pedro
II esteve no século 19. Já as trilhas difíceis, que levam aos picos mais altos,
como o da Carapuça, do Sol e dos Três
Irmãos, exigem acompanhamento de
guia e bom preparo físico.

O prédio original da pousada,
construída no século 18 para
acolher peregrinos, hoje abriga
os turistas que querem passar
a noite no santuário, mediante
reserva feita com antecedência.
Os apartamentos são simples
e confortáveis, rendendo uma
autêntica experiência. Em alguns,
o banheiro é externo, e também
há opção de chalé e casas. As
diárias incluem café da manhã,
almoço e jantar. Os hóspedes
podem participar das missas e da
alimentação noturna dos lobosguarás. Algumas acomodações
são equipadas com TV e frigobar.
Estrada do Caraça, s/no, Catas Altas.

Entenda os ícones na página 19.

TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE E BATE-VOLTA
A CVC oferece serviço de transporte para o Santuário do Caraça, ida e volta, saindo
do Aeroporto de Confins ou dos hotéis de Belo Horizonte, e também passeios de um
dia saindo de Ouro Preto. Consulte uma de nossas lojas.
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CAPITÓLIO

Chamado de “Mar de Minas Gerais” o enorme Lago de Furnas tem
1.440 km2 e banha mais de 30 cidades. Formado pelos rios Grande e
Sapucaí como reserva para a Usina Hidrelétrica de Furnas, ele serve
de cenário para as mais variadas atividades turísticas e esportivas, com
muitas trilhas e cachoeiras. Cada vez mais popular, a cidade de Capitólio
é uma das bases para explorar esse lindo panorama, agraciado também
com as belezas da Serra da Canastra. A combinação de montanha e água
dá origem às impressionantes paisagens dos cânions, com formações
rochosas tomadas por vegetação ao redor de estreitos braços de rio.
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CÂNION NO LAGO DE FURNAS
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PASSEIO DE LANCHA PELOS CÂNIONS

PASSEIOS CVC

PASSEIO DE
LANCHA – MARAVILHAS
DO LAGO DE FURNAS

Você navega pelas águas
verdes-azuladas do Lago de
Furnas e visita as principais
atrações da região de Capitólio.
A lancha, que parte do
Restaurante do Turvo, percorre
13 km de muitas belezas, com
visita ao Cânion de Furnas,
coroado por duas lindas
cachoeiras. Você conhece
também a Cachoeira Cascatinha
–Cascata Eco Parque, com queda
de 24 m, e o Ninho dos Tucanos,
onde os paredões de rocha
atingem 30 m de altura, abrigando
ninhos dessas coloridas aves.
E ainda toma um refrescante
banho na Cachoeira Lagoa Azul,
que conta com um bar flutuante.
Inclui: passeio de lancha. Não
inclui transporte até a náutica.
Duração: 3 horas. A partir de
R$ 115 por pessoa.

PASSEIO DE
4X4 RETIRO VIKING

É uma delícia passar a manhã visitando
quatro lindas cachoeiras (Pequena
Sereia, Gêmeas, Caixinha de Surpresas e
Encontro das Águas) e se emocionando
com a vista do Mirante da Cachoeira do
Trovão. O trajeto é feito em veículo 4x4.
Inclui: xxxx. Duração: 4 horas. A partir de
R$ 332 por pessoa.

CACHOEIRA VISITADA NO RETIRO VIKING

A CVC TEM VÁRIAS OUTR AS OPÇÕES DE PASSEIOS E CAMINHADAS.
CONSULTE UMA DE NOSSAS LOJAS.
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CACHOEIRAS

CACHOEIRA NO LAGO DE FURNAS

FOTO: ACERVO SECULT MG / XARÁ

ATRAÇÕES
MIRANTE DOS CÂNIONS

Daqui você pode ter, já na chegada à
cidade, a primeira vista do imponente
Cânion de Furnas, preenchido de água
verde cristalina e adornado com duas
cachoeiras. É emocionante pensar que,
em algum momento da viagem, você
vai navegar no lago lá embaixo, entre os
paredões rochosos.

VISTA DO MIRANTE DOS CÂNIONS
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Há muitas cachoeiras nos arredores
de Capitólio, e o acesso a várias
delas é a partir da Rodovia MG-050.
Para visitá-las, é preciso pagar um
ingresso, e os valores dependem da
cachoeira escolhida. A única gratuita
é a Diquadinha. O cenário fica ainda
mais deslumbrante nas quedasd’água que desembocam no Lago de
Furnas, como a Cascatinha (parte do
Cascata Eco Parque) e a Lagoa Azul.
Já a Cachoeira Fecho de Serra tem
a maior queda da região de Capitólio
e costuma ser mais tranquila, por
conta de seu acesso difícil. Outro
ponto imperdível para quem gosta
de caminhadas é a Trilha do Sol, que
leva a três cachoeiras, todas com
poço para banho. Para passar o dia
curtindo atividades de aventura, vale
conhecer o Paraíso Perdido, um
complexo de cânions e cascatas
com cerca de 20 piscinas naturais, a
60 km de Capitólio.

ATRAÇÕES

ESCARPAS DO LAGO

ESCARPAS DO LAGO

O elegante bairro de Capitólio, à beira do lago, fica a 6 km do Centro e reúne casas de luxo,
hotéis, restaurantes e lojas. É o endereço ideal para quem procura vida noturna agitada.

SERRA DA CANASTRA

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA

A área de preservação natural foi criada para conservar as nascentes do Rio São Francisco
e abrange vários municípios. Dentro do parque, fica a cachoeira Casca d’Anta, que, com
quase 200 m de altura, é primeira grande queda do Velho Chico. A nascente histórica,
ponto onde se acreditava ser a origem do rio antigamente, ostenta uma estátua de São
Francisco. O parque ainda preserva a fauna nativa, que inclui espécies ameaçadas de
extinção, como tamanduá-bandeira, lobo-guará, tatu-canastra e pato mergulhão. Por fim, o
cenário da Serra da Canastra dá origem ao delicioso queijo de mesmo nome (veja mais na
seção Sabores, na página 78). Capitólio fica a 100 km do parque.
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NA HORA DA FOME...
RESTAURANTE DO TURVO

De frente para o Lago de Furnas, você saboreia a famosa traíra desossada enquanto
aproveita a linda vista. Rodovia MG-050, km 306. $

KANTO DA ILHA

O restaurante, à beira do Lago de Furnas, tem um gostoso ambiente para tomar as
cervejas artesanais Scarpas, feitas ali mesmo, e degustar pratos com peixes, frutos do
mar e carnes. R. Vicente de Paula Ramos, 385, Água das Vertentes. $$

Veja referência de valores ($, $$, $$$) na pág. 15
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VISTA DO LAGO DE FURNAS

HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
CONFORTÁVEL

MUITO CONFORTÁVEL

HOTEL ESCARPAS DO LAGO
É privilegiada a localização deste hotel,
no Complexo Náutico de Escarpas do
Lago, um balneário residencial com
muitas áreas verdes à beira do Furnas.
As acomodações são espaçosas e
confortáveis, e você aproveita uma
completa estrutura de lazer. Fica a 6 km
do Centro de Capitólio.
R. das Caravelas, 25, Escarpas do Lago.

BALNEÁRIO DO LAGO
HOTEL O parque aquático
deste hotel, que fica a 12 km
do Centro, garante a diversão
da criançada, com piscina em forma
de rio lento e toboágua. E há ainda
cama elástica, quadras esportivas e
programação musical entre os destaques
de lazer. Quem escolhe uma acomodação
do tipo Suíte aproveita banheira de
hidromassagem ou ofurô. Rodovia MG-050,
km 294, s/no, Mata Velha.

OBBA COEMA VILLAGE
HOTEL Você e toda a família
praticam muitas atividades
esportivas, como arvorismo
e arco e flecha, neste hotel a 22 km
do Centro. São muito saborosos os
pratos do restaurante, que a cada noite
prepara uma surpresa gastronômica,
com destaque para a tradicional comida
mineira. Av. Marcos Valle Mendes, 1.000,
Brisas do Lago.

Entenda os ícones na página 19.
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SERRA DO CIPÓ
O nome “Serra do Cipó” designa tanto o distrito que pertence ao
município de Santana do Riacho como o parque nacional, a 100 km de
Belo Horizonte. A região é rica em rios, cachoeiras, grutas e cânions, que
compõem uma linda paisagem habitada por diversas espécies de fauna e
flora ameaçadas de extinção. Nos passeios pelos campos, você vê muita
sempre-viva, planta de beleza única e inconfundível que virou símbolo da
Serra do Cipó. Dividindo as bacias dos rios Doce e São Francisco, a serra é
um habitat tão rico e diverso que Burle Marx, um dos maiores paisagistas
do país, apelidou-a de “Jardim do Brasil”. Excelente local para montar
base, o distrito de Serra do Cipó também guarda atrativos naturais fora do
parque. Outra cidade que serve de ponto de partida para explorar a região é
Jaboticatubas, cujo centro fica a 40 km da portaria do parque.
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PLANTA SEMPRE-VIVA NA SERRA DO CIPÓ
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CACHOEIRA VÉU DA NOIVA
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TREKKING NA SERRA
DO CIPÓ “CAMINHADA
MÃE D’ÁGUA”

Esta empolgante trilha leva até as
nascentes que formam o Ribeirão
Soberbo e a Cachoeira Véu da
Noiva, entre as mais visitadas da
região. Um dos trechos é a Trilha
dos Escravos, um calçamento
de pedra íngreme, de 600 m de
extensão, feito pelos escravos no
século 18. Durante a caminhada de
4 km, de nível médio, o guia conta
interessantes histórias, até chegar
ao topo da cachoeira Véu de Noiva.
Depois, tem parada em três poços
para um refrescante banho. A
caminhada tem nível de dificulgada
médio. Inclui: transporte de ia e volta
ao hotel, guia, ingresso e seguro
contra acidentes. Duração: 4 horas.
A partir de R$ 259 por pessoa.

PASSEIOS CVC
PASSEIO DE QUADRICICLO
LAPA DO PARAUNINHA

O vento no rosto e a sensação de liberdade
perduram durante todo o passeio pelas
estradas rurais da Serra do Cipó. Dirigindo
um quadriciclo, você chega a um balneário
particular no Rio Parauninha, onde toma
um banho refrescante. Para participar,
é preciso ter Carteira Nacional de
Habilitação, com categoria B, e passar por
um breve teste de aptidão prévio. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel, aluguel
de quadriciclo e capacete, ingresso aos
atrativos visitados, guia especializado e
seguro contra acidentes. Duração: 2 horas.
A partir de R$ 260 por pessoa.

A CVC TEM VÁRIAS OUTR AS OPÇÕES DE PASSEIOS E CAMINHADAS.
CONSULTE UMA DE NOSSAS LOJAS.
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CACHOEIRA GRANDE

FOTO: ACERVO SECULT MG / XARÁ

ATRAÇÕES
PARQUE NACIONAL
DA SERRA DO CIPÓ

Há muitas opções de caminhadas, de
diferentes níveis de dificuldade, para você
aproveitar a natureza do parque. Entre as
mais fáceis estão o Circuito das Lagoas
e a Trilha do Mirante do Bem (com cerca
de 4 km ida e volta, cada uma), além da
Trilha do Córrego das Pedras, com total
de 8 km. Mais longas e de dificuldade
média, a caminhada que leva à Cachoeira
do Capão dos Palmitos tem total de 10
km, e a da Cachoeira da Farofa se estende
por 16 km. Já o Cânion das Bandeirinhas
exige esforço maior, com dificuldade
alta, totalizando 24 km. Um programa
interessante é alugar uma bicicleta, dentro
do próprio parque, para percorrer os seus
atrativos. A entrada do parque fica a 6 km
do distrito de Serra do Cipó.

CACHOEIRAS

Um dos principais atrativos, a 4
km do distrito, a Cachoeira Grande
fica em uma área privada, dentro
do Parque Zareia. Ela impressiona
por ser bastante extensa, com 50
m de comprimento e quedas de 9
m de altura. A 3 km do distrito, a
Cachoeira Véu da Noiva também é
imperdível, com suas três quedas de
até 120 m de altura e piscina natural
onde dá para tomar gostosos
banhos. Ambas as cachoeiras têm
acesso pago.

ESTÁTUA DO JUQUINHA

ESTÁTUA DO JUQUINHA

O personagem mais famoso da região é também um cartão-postal, já que sua estátua
compõe um lindo cenário junto à paisagem de montanhas. Juquinha foi um andarilho que
viveu nos arredores da Serra do Cipó e presenteava os turistas com flores e mudas de
plantas. Acesso pela MG-010, Km 117, Alto do Palácio.

TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE E BATE-VOLTA
A CVC oferece serviço de transporte para a Serra do Cipó, ida e volta, saindo do
Aeroporto de Confins ou de hotéis de Belo Horizonte. Consulte.
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RESTAURANTES
DUMONGE BAR

Se você gosta de carne de porco, este é o lugar perfeito. O bar, com ambiente bem
descontraído, é especializado em cortes suínos, que vão muito bem com o chope de
produção própria. Rod. MG-010, 526, Centro, Santana do Riacho. $

FILOMENA BISTRÔ E CASA DE CHÁ

No charmoso e intimista ambiente, você degusta pratos internacionais, como o filé mignon
com purê tipo aligot, a polenta com queijo e ragu de cogumelos e o risoto de alho trufado.
Rod. MG-010, 626, Serra do Cipó, Santana do Riacho. $$

BON APPETIT

O bistrô capicha na variedade de pratos (alguns para duas pessoas), com o camarão
flambado no conhaque e a picanha argentina, além de opções veganas, como a
almôndega de berinjela, ou vegetarianas, como o risoto de shitake, ervilhas e queijo
brie. Rod. MG-010, km 91, Serra do Cipó, Santana do Riacho. $

VENDA DO ZECA

É uma experiência muito local ir à centenária mercearia, que também funciona como bar
e é frequentada pelos moradores de Jaboticatubas. No ambiente simples, você prova
alguns tira-gostos, feitos pelos funcionários. R. do Campinho, 45, Jaboticatubas. $

Veja referência de valores ($, $$, $$$) na pág. 15
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
CONFORTÁVEL

POUSADA CHÃO DA SERRA
Em uma das pousadas mais
tradicionais da Serra do Cipó,
você admira a paisagem
do enorme terreno, emoldurado por
coqueiros e pela serra, enquanto curte
a estrutura de lazer, que tem piscina
infantil e quadras esportivas. É linda a
vista para a mata a partir da sauna. São
apenas 700 m até a Cachoeira Véu da
Noiva. Rodovia MG-10, km 99,5, Serra do
Cipó, Santana do Riacho.

POUSADA ADEGA CIPÓ Mãe e filha
lideram esta agradável pousada
familiar, onde o aconchego reina
em todo os cantos. Os quartos e os
chalés esbanjam charme, sobretudo as
acomodações com hidromassagem.
Algumas contam com ar-condicionado.
Tudo isso ao lado do centrinho de
Serra do Cipó, perto dos principais
restaurantes e lojas. E, em apenas 4 km,
você chega à Cachoeira Véu da Noiva.
R. Alameda das Bromelias, 68, Serra do
Cipó, Santana do Riacho.

POUSADA SERRA D’ÁGUA
Ver as montanhas da varanda
de sua acomodação ou então
da piscina é um dos pontos
altos desta pousada, que empresta
bicicletas para você explorar a região.
A localização é ideal para quem busca
tranquilidade, já que fica a 8 km do
centrinho de Serra do Cipó e a 6 km da
Cachoeira Véu da Noiva. Clientes com
cartão CVC Itaucard têm desconto de 10%
na Choperia Tonel, que fica a 8 km da
pousada (exceto para consumo de bebidas
alcoólicas). Estrada da Cachoeira Serra
Morena, km 1, Santana do Riacho.

SENIOR VILLAGE ECO
RESORT O resort, situado em
Jaboticatubas, a 50 km da
Cachoeira Véu da Noiva
e também de Belo Horizonte, é a
pedida ideal para quem busca
isolamento na natureza. Em uma
área de proteção ambiental, você
se diverte com muitas opções de
lazer, como quadras esportivas,
fazendinha, passeio a cavalo, cinema
e recreação com gincanas e oficinas.
Cliente CVC ganha um salto de
tirolesa. Rodovia MG-20, s/no, Zona
Rural, Jaboticatubas.

Entenda os ícones na página 19.
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POÇOS
DE CALDAS

Aqui você curte águas naturalmente quentes, a 37 oC, e reconhecidas
por suas propriedades terapêuticas. A descoberta das fontes termais
e sulfurosas, no século 18, ganhou força com a visita do imperador
Dom Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina. Mas foi no século 20
que o turismo se desenvolveu em Poços de Caldas, quando o governo
estadual pôs em prática um projeto arquitetônico inspirado nas cidades
termais da Europa. Assim, surgiram muitas construções luxuosas,
como o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, que reúne as Thermas
Antônio Carlos, o Palace Hotel e o Palace Casino. Era uma época em
que os jogos, liberados no Brasil, traziam ares de glamour e sofisticação
à cidade. A jogatina hoje não existe mais, mas você ainda visita muitas
fontes e aproveita banhos termais, além de provar as delícias mineiras,
que incluem até vinhos e cervejas. Poços de Caldas fica a 450 km de
Belo Horizonte e a 260 km de São Paulo.
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PALACE HOTEL

FOTO: BRUNO LIMA

PASSEIO PANORÂMICO
EM POÇOS DE CALDAS

VISTA PANORÂMICA SOBRE POÇOS DE CALDAS

FOTO: RAFAEL VIANNA CROFFI

PASSEIOS CVC
VINÍCOLA CASA GERALDO

FOTOS: SHUTTERSTOCK / IMAGEM ILUSTRATIVA

Você fica surpreso de saber que Minas
Gerais produz ótimos vinhos ao visitar
Andradas, a 42 km de Poços de Caldas. A
pequena cidade celebra todos os anos a
Festa do Vinho, atraindo muitos turistas,
e se beneficia das altitudes elevadas,
das temperaturas amenas o ano todo e
do solo fértil para cultivar uvas. Essas e
outras curiosidades são contadas durante
uma visita guiada aos parreirais e às
instalações da Casa Geraldo, fundada
em 1969 e uma das maiores vinícolas
do Estado. Ali, é muito bacana ver como
nasce um vinho, desde o plantio da uva até
o engarrafamento. Durante a visita, você
também pode curtir um almoço opcional
no Restaurante Enogastronômico. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e visita
guiada com degustação de vinhos e suco
de uva. Duração: 4 horas. A partir de R$ 392
por pessoa.

Em um único passeio, você
descobre os principais pontos
turísticos da cidade e também
faz compras. Depois de conhecer
a história local, visitando lugares
como a Fonte dos Amores, o
Conjunto Arquitetônico, o Relógio
Floral e o Espaço Cultural da Urca,
é hora de encher as sacolas em
lojas de sabonetes, cosméticos,
cristais, queijos e doces. A
Cachoeira Véu das Noivas não
fica de fora do roteiro. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 4 horas. A partir de
R$ 304 por pessoa

VINHEDOS
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PASSEIOS

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

CIRCUITO DAS
CERVEJAS VULCÂNICAS

Na CVC, você escolhe como deseja
passear em todos os destinos de
Minas Gerais. Pode contratar, por
exemplo, passeios em veículos
individuais, com motoristas-guias,
alugar um carro para explorar a
região do seu jeito.

FOTOS: SHUTTERSTOCK / IMAGEM ILUSTRATIVA

É uma delícia curtir o Roteiro Turístico
das Cervejarias Vulcânicas, em
meio às belas montanhas do Sul
de Minas. De origem vulcânica,
as águas minerais da região de
Poços de Caldas são usadas por
cervejarias artesanais para produzir
bebidas únicas e inesquecíveis. Nas
visitas às cervejarias Passopreto,
Bones e Gonçalves, você aproveita a
harmonização de diversos estilos de
cerveja com pratos típicos mineiros
e descobre a história da cerveja.
Inclui: transporte de ida e volta aos
hotéis e visita às três cervejarias, com
degustação de cervejas harmonizadas
com pratos mineiros. Duração: 3h30.
A partir de R$ 334 por pessoa.

DEGUSTAÇÃO DE CERVEJAS

AS ÁGUAS DE MINAS

Milhões de anos atrás, a região que atualmente conhecemos como Minas Gerais
fazia parte de uma longa cordilheira vulcânica, totalmente extinta. Uma herança
daqueles longínquos tempos são as fraturas profundas que se abriram no solo, onde
as águas da chuva se acumulam, atingem altas temperaturas e são impulsionadas
de volta à superfície. Elas brotam naturalmente quentes e carregadas de minerais,
que lhe conferem propriedades medicinais para tratar diversas condições de saúde.

FONTE EM POÇOS DE CALDAS
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PALACE HOTEL

FOTO: CASA FORA DO EIXO MINAS- WIKICOMMONS

ATRAÇÕES
THERMAS
ANTÔNIO CARLOS

São deslumbrantes as instalações do
balneário, inaugurado em 1931 para
oferecer serviços e tratamentos corporais
à base de água termal. No prédio de
arquitetura neoclássica, coroado por lindos
vitrais, você aproveita banhos de imersão,
duchas, saunas, massagens, tratamentos
faciais e estéticos, terapias holísticas e de
medicina oriental, além de aulas de ioga,
hidroginástica e natação. Se a ideia for
apenas visitar, não precisa pagar ingresso.
R. Junqueiras, s/no, Centro.

PALACE HOTEL

O prédio, com vitrais em estilo
art decó, já hospedou várias
personalidades e segue em plena
atividade, recebendo os visitantes
com muita elegância. É uma beleza
a piscina termal, que se inspira nas
antigas termas romanas. (veja mais
na seção Hotéis, na pág. 63). Praça
Pedro Sanches, Centro.

PALACE CASINO

FOTO: THIAGO VICENTE-WIKICOMMONS

Rodeado por lindos jardins, o cassino,
que foi o mais luxuoso da cidade, hoje
é usado para sediar eventos em seus
três salões, adornados com muitos
detalhes dourados e lustres importados
da República Tcheca. Também abre para
visitação. Praça Pedro Sanches, Centro.

DETALHE DO VITRAL DA THERMAS ANTÔNIO CARLOS
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ATRAÇÕES
CACHOEIRA VÉU DAS NOIVAS

Formado por três quedas-d’água, o
cartão-postal da cidade soma 10 m
de altura. A cascata forma bonitas
corredeiras, emolduradas por pinheiros
e flores. Vale também pode fazer um
passeio do trenzinho pelos arredores.
Av. João Pinheiro, Parque Véu das Noivas.

ZOO DAS AVES

Você fica bem perto de algumas aves
deslumbrantes ao passear dentro dos
viveiros de imersão deste parque, que
é morada de mais de 2 mil animais de
200 espécies. Adquira ingressos na
CVC e consulte a opção de Experiência
Piquenique no Parque. Rua Antônio
Bortolan, 910, Bortolan.

CACHOEIRA VÉU DAS NOIVAS

RELÓGIO FLORAL E ESPAÇO
CULTURAL DA URCA

No centro da Praça Getúlio Vargas, o lindo
jardim em forma de relógio é todo feito de
arbustos e flores, marcando sempre a hora
certa. Também na praça, o antigo Cassino
da Urca, dos anos 1940, hoje dá lugar ao
Espaço Cultural da Urca, com salas para
exposições e teatros. Praça Getúlio Vargas.

BALNEÁRIO MÁRIO MOURÃO

Fundado em 1896, um dos mais antigos
estabelecimentos termais do país agora
ocupa um prédio de 1975, onde você
relaxa em banhos de imersão, com água
a 37 °C. Na mesma praça em que se
localiza o balneário, também estão duas
fontes de água sulfurosa e a pitoresca
Ponte da Amizade, de 1912. Praça Dom
Pedro II, Centro.

FONTE DOS AMORES

A fonte, que fica ao pé da Serra de São
Domingos, é rodeada por exuberante
natureza e tem como destaque a linda
escultura em mármore de dois jovens
abraçados, esculpida pelo artista italiano
Giulio Starace. É dali que parte a trilha de
subida até a estátua do Cristo Redentor,
com 30 m de altura, no alto do morro e
com lindas vistas. R. Piauí, 1, Centro.

SERRA DE SÃO DOMINGOS

A Serra de São Domingos enfeita o
panorama da cidade com seus 1.600 m
de altitude. Uma vez lá no topo, você
pode conhecer a estátua do Cristo
Redentor e a Pedra Balão, um curioso
monumento natural originado a partir
de erosões, com grandes pedras
sobrepostas. Para quem curte praticar
atividades na natureza, também há várias
opções de trilha pela serra.

ARARA NO ZOO DAS AVES
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RESTAURANTES E COMPRAS
OLLIVIA GASTRONOMIA

DOCE DA ROÇA

A cozinha brasileira ganha releituras
contemporâneas e toques gourmet
neste restaurante, cercado pela
natureza de uma antiga chácara. O
menu à la carte, que tem algumas
alterações conforme a época do ano,
inclui receitas inventivas, como a
coxinha de cogumelos Paris. Av. João
Pinheiro, 1135, Centro. $$

Poços de Caldas tem um curioso (e
saboroso) recorde: o de ter produzido, em
2017, o maior doce de abóbora e coco do
mundo, com 633 kg. Os pedaços foram
vendidos em apenas 12 dias, garantindo
fama a esta loja de doces, que segue
produzindo a irresistível receita, além
de outras delícias mineiras. Praça Pedro
Sanches, 205, Centro.

BARDO DÉ

EXPO-ARTE DE RUA

Você petisca o melhor da tradicional
comida de boteco, como sanduíches
e porções, ou então deliciosos pratos,
como o Mignon Holandês, com molho
de mostarda. Os drinques da casa
acompanham muito bem os quitutes.
R. Canadá, 429, Jardim Quisisana. $

Nos arredores das Thermas Antônio
Carlos, a famosa feirinha de rua é um
ótimo lugar para comprar artesanato
local, como bijuterias, artigos para casa,
bonequinhos de crochê, bolsas e muito
mais. Funciona aos sábados, das 9h
às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h.
Praça Pedro Sanches, Centro.

CRISTAIS CÁ D’ORO

Seguindo as tradições milenares da ilha
de Murano, próxima a Veneza, a Cá d’Oro
produz e vende peças belíssimas em vidro
artístico, perfeitas para decorar sua casa.
Av. João Pinheiro, 1.919, Country Club.

MERCADO MUNICIPAL

Você compra deliciosos doces, queijos
no mercado municipal, manteigas e
outros produtos artesanais típicos de
Minas no mercadão, que abriga mais de
200 boxes. R. Pernambuco, s/no, Centro.

CRISTAIS NO ESTILO DE MURANO

QUEIJOS NO MERCADO MUNICIPAL

Veja referência de valores ($, $$, $$$) na pág. 15

FOTOS: ILUSTRATIVA
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
CONFORTÁVEL

MUITO CONFORTÁVEL

PALACE HOTEL É muito bacana se
hospedar em um hotel histórico, que já
recebeu até Getúlio Vargas e Juscelino
Kubistchek. A decoração segue o estilo
dos anos 1920 e 1930, resgatando o
glamour da época dos cassinos em
Poços de Caldas. A piscina coberta, de
água sulfurosa, lembra as antigas termas
romanas; e a área externa, que parece
um jardim toscano, é puro charme. Já
a sala de jogos garante a diversão da
criançada. Tombado como patrimônio
pela prefeitura municipal, o Palace Hotel
fica ao lado das Thermas Antônio Carlos.
Praça Pedro Sanches, Centro.

CASSINO ALL INCLUSIVE
RESORT POÇOS DE CALDAS
Você e sua família se divertem
muito neste resort All Inclusive,
que tem até roda-gigante e carrossel. O
amplo conjunto de piscinas também ajuda
a entreter a criançada o dia todo, enquanto
os adultos se sentem em Las Vegas no
cassino, com jogos que não envolvem
apostas em dinheiro. A construção é
uma relíquia da época glamorosa dos
cassinos na cidade. Cliente com cartão
CVC Itaucard ganha um drinque de
boas-vindas. Av. do Contorno, km 5,
Jardim Philadelphia.

PISCINA DO PALACE HOTEL

Entenda os ícones na página 19.

FOTO: CECIOKA-WIKICOMMONS
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CIRCUITO
DAS ÁGUAS

Em plena Serra da Mantiqueira, os 14 munícipios que compõem
este roteiro turístico no Sul de Minas atraem visitantes sobretudo
pelo poder terapêutico de suas águas minerais, como Caxambu e
São Lourenço. Mas eles também guardam muita história dos séculos
passados, pois serviam de ponto de apoio para os bandeirantes e
faziam parte das rotas da Estrada Real. Suas ruas centrais hoje exibem
casarões históricos, lindas praças arborizadas com coretos e fontes de
água mineral, além de balneários onde você toma relaxantes banhos
termais. De Caxambu, são 23 km até São Lourenço, 306 km até
São Paulo e 383 km até Belo Horizonte.
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PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU

FOTO: BRUNO LIMA

VOO DE BALÃO

VOO DE BALÃO EM SÃO LOURENÇO

FOTO: RAFAEL VIANNA CROFFI

PASSEIOS CVC
TREM SERRA DA
MANTIQUEIRA

A bordo de um trem vintage, que é
conduzido por uma locomotiva a vapor
original, você sai da estação de Passa
Quatro, de 1884, e percorre belas
paisagens rurais e montanhosas até
a estação Coronel Fulgêncio, no alto
da serra. O ponto final fica próximo ao
Túnel da Mantiqueira, que faz a divisa
entre os Estados de Minas Gerais e
São Paulo e que foi palco do confronto
entre paulistas e mineiros na Revolução
Constitucionalista de 1932. Depois é
o momento de conhecer um trecho
preservado da Mata Atlântica, na
Floresta Nacional de Passa Quatro, com
uma leve caminhada até a cachoeira
Iporã. O bilhete para o trem é pago à
parte. Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel de São Lourenço e guia. Duração: 9
horas. A partir de R$ 585 por pessoa.

É de encher os olhos a vista
única da Serra da Mantiqueira,
que você só consegue ter ao
fazer um sobrevoo de balão, a
partir de São Lourenço. Depois
de se deslumbrar com o passeio,
você ainda degusta um delicioso
café colonial. Levando entre
8 e 16 passageiros, os balões
decolam nos finais de semana,
bem cedinho, se as condições
climáticas estiverem favoráveis.
Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel de São Lourenço e guia.
Duração: 3h30 (sendo 1h de voo).
A partir de R$ 794 por pessoa.

TREM EM SÃO LOURENÇO
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PASSEIOS

EXPERIÊNCIAS CVC

COFFEE HUNTERS
Você aprende sobre as etapas de
produção da bebida e passeia pelos
cafezais. Também participa de
experiências temáticas, como um
piquenique na montanha, um banho
de imersão em café e um pôr do sol
com café e quitutes. A hospedagem
é no Velho Chico Hotel Fazenda.
A partir de R$ 994 por pessoa,
com três noites de hospedagem
em apartamento duplo, café
da manhã, curadoria Tripness,
transporte entre as experiências,
harmonizações e degustações.

CAFÉ COM CULTURA
NA ESTRADA REAL

Você vive uma experiência com muito
sabor e história em uma fazenda perto
de Baependi, conhecendo uma plantação
de café e as etapas de sua produção,
do grão até a bebida. Dependendo
da época do ano, você pode até ver a
poda e a colheita dos frutinhos, que
ocorre de maio a julho. É uma delícia
a degustação de diversas formas de
preparo do café. Depois, a história do
Brasil é tema da visita ao Museu Estrada
Real, em Caxambu, com sete salas sobre
os principais fatos e personalidades
da Colônia, do Império e da República,
representados em maquetes e estátuas
de tamanho real. O tour termina com
um delicioso e farto café mineiro,
com deliciosos quitutes típicos. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel de
São Lourenço e guia. Duração: 5 horas.
A partir de R$ 375 por pessoa.

PAISAGEM DE CAFEZAIS NO SUL DE MINAS
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PARQUE DAS ÁGUAS DE
SÃO LOURENÇO

PARQUE DAS ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO

FOTO: ACERVO SECULT MG / XARÁ

ATRAÇÕES
PARQUE DAS
ÁGUAS DE CAXAMBU

A enorme área verde de Caxambu,
com lago, bosques, jardins e alamedas,
abriga 12 fontes de águas minerais,
com propriedades medicinais variadas.
São elas que abastecem o Balneário
Hidroterápico, de 1912, onde você faz
diferentes tipos de imersão em banheiras
de estilo colonial, sauna e tratamentos
estéticos, além de aproveitar a piscina e
as massagens. Outra atração do parque
é o teleférico, que, em sete minutos, leva
você ao topo do Morro de Caxambu, a
1.090 m de altitude. Dali, é linda a vista
para a cidade, vigiada por uma estátua do
Cristo Redentor, de 15 m de altura. R. João
Carlos, 82, Caxambu.

No centro de São Lourenço, o
parque, que tem nove fontes
de águas medicinais, divide-se
entre a parte antiga (onde fica o
Balneário Spa, com tratamentos
hidroterápicos) e a nova (voltada
à prática de atividades físicas,
com quadras, pistas e aluguel de
bicicleta). No lago, você passeia de
pedalinho ou até de barco e, para se
refrescar, pode tomar uma ducha de
água mineral sulfurosa. Praça João
Lage, s/no, Centro, São Lourenço.

IGREJA DE SANTA
ISABEL DE HUNGRIA

Tombada como Patrimônio Histórico
e Artístico de Minas Gerais, a igreja
de Caxambu, em estilo neogótico, foi
construída no século 19, a mando da
Princesa Isabel. Dizem que ela buscava
agradecer pela cura de sua infertilidade,
promovida pelas águas terapêuticas de
Poços de Caldas. A igrejinha fica no alto
de uma colina, com uma bela vista para
a cidade e acesso por uma escadaria.R.
Princesa Isabel, 92, Centro, Caxambu.

PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU
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RESTAURANTES
AGOSTINI

CASA BRANCA

Inspirado na região italiana da
Toscana, o restaurante de
Caxambu serve a melhor pizza
da região, além de uma grande
variedade de carnes, peixes e massas
artesanais. O ambiente, muito
aconchegante, conta com uma adega
recheada. R. João Constantino, 48,
Centro, Caxambu. $$

A bonita vista para o lago do Parque
das Águas, em São Lourenço,
tempera as refeições, feitas em uma
agradável varanda. O menu de cozinha
contemporânea tem pratos muito bem
apresentados, como o risoto de limão
siciliano com camarão, o salmão ao molho
de maracujá e o bife de chorizo com gratin
de mandioca. Parque das Águas, Centro,
São Lourenço. $

Veja referência de valores ($, $$, $$$) na pág. 15
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VISTA AÉREA SOBRE SÃO LOURENÇO

HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
CONFORTÁVEL

VOA CHATEAU PALACE
A 2 km do Parque das Águas,
em São Lourenço, o hotel
parece um castelo, com
espaçosos quartos e chalés com linda
vista. São as acomodações perfeitas para
você descansar depois de curtir muito
a área de lazer, com hidromassagem,
piscina e sauna. Alameda das Orquídeas,
357, Vale dos Pinheiros, São Lourenço.

VOA HOTEL CAXAMBU Você
fica no centro de Caxambu,
a apenas duas quadras do
Parque das Águas, em um
dos hotéis mais antigos da cidade.
Ele conserva até hoje sua fachada em
estilo colonial, de 1884, e ainda tem
uma gostosa área de lazer, com piscina
e clube infantil. Cliente com cartão
CVC Itaucard pode entrar mais cedo no
quarto no dia da chegada e sair mais
tarde no dia da partida.
R. Maj. Penha, 145, Centro, Caxambu.

MUITO CONFORTÁVEL

HOTEL GLÓRIA CAXAMBU
RESORT & CONVENTION
É enorme a área deste
tradicional hotel de Caxambu,
situado em frente ao Parque das Águas.
Inaugurado em meados do século
passado, quando funcionava junto ao
antigo Cassino Glória, o hotel oferece
diversões para todas as idades, desde
brincadeiras recreativas e clube infantil
para os pequenos até whisky bar, boate e
pub com sinuca para os adultos.
Av. Camilo Soares, 590, Centro, Caxambu.

HOTEL GLÓRIA CAXAMBU RESORT & CONVENTION

Entenda os ícones na página 19.

FOTO: SHUTTERSTOCK

69

ARAXÁ

Assim como nos municípios do Circuito das Águas, as fontes termais
também trouxeram fama e sofisticação a Araxá, cidade da Serra da
Canastra, no oeste de Minas Gerais. Nos anos 1940, foi inaugurado o
Complexo Hidrotermal e Hoteleiro do Barreiro, com cassino, balneário
e o Grande Hotel, ainda hoje em funcionamento, sob administração do
grupo Tauá. Você aproveita as termas mesmo se não estiver hospedado
no hotel e, passeando pela cidade, admira os imponentes casarões em
estilo colonial, além de conhecer a história da bela cortesã Dona Beja,
que já foi até tema de novela. Araxá fica a 362 km de Belo Horizonte.
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COMPLEXO DO BARREIRO

FOTO: BRUNO LIMA

VISTA AÉREA DO COMPLEXO DO BARREIRO

FOTO: ACERVO SECULT MG / XARÁ

ATRAÇÕES
MUSEU DONA BEJA

Você descobre a história de Dona Beja, a
sedutora cortesã que viveu em Araxá no
século 19. Sua beleza e juventude, segundo
a lenda, deviam--se às águas mágicas da
região. Em um casarão daquela época,
o museu faz uma viagem pela memória
histórica de Araxá e de sua mais famosa
personagem, por meio de objetos de época
e figurinos usados na novela Dona Beija,
exibida em 1986 pela Rede Manchete.
Praça Coronel Adolpho, 98, Centro.

FONTE DONA BEJA, NO COMPLEXO DO BARREIRO
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COMPLEXO DO BARREIRO

Tombado como patrimônio, o
conjunto paisagístico que rodeia
o Grande Hotel e suas termas
recebe visitantes em busca de
tranquilidade e contato com
natureza. Além de passear nos
jardins projetados pelo paisagista
Burle Marx, ao redor de um
amplo lago com pedalinhos,
você relaxa em tratamentos
hidroterápicos nas termas, aluga
bicicletas, aproveita equipamentos
esportivos, faz uma trilha pela
mata até a cachoeira Cascatinha
e visita as ruínas do outrora
luxuoso hotel Rádio. No parque,
ficam ainda as fontes Andrade
Júnior (com águas sulfurosas e
fósseis encontrados durante a
construção do complexo) e Dona
Beja (no exato local onde a bela
mulher se banhava com águas
radioativas e desintoxicantes.
Também é imperdível visitar o
Grande Hotel, que parece um
castelo neoclássico, com lindos
vitrais, lustres de cristal e salões
grandiosos. O hotel Nacional Inn
também fica dentro do complexo
(veja mais sobre os dois hotéis
na pág. 74). R. Águas de Araxá,
s/no, Barreiro.

ATRAÇÕES
PARQUE DO CRISTO

O parque, que fica no alto de uma colina, é coroado por uma estátua do Cristo Redentor, de
1965. Além da linda vista do mirante, você e a família toda podem aproveitar playground
infantil, os equipamentos de ginástica e a loja de artesanato. Recentemente, o Parque
Ecológico foi inaugurado logo ao lado, ampliando as áreas verdes e de lazer. Av. Washington
Barcelos, 235, Bairro Santa Rita.

MUSEU CALMON BARRETO

No acervo dedicado ao famoso artista plástico araxaense, você vê cerca de 300 obras,
entre esculturas, desenhos e pinturas. R. Dr. Franklin de Castro, 160, Centro.

HORIZONTE PERDIDO

No alto da Serra da Bocaina, fica uma das melhores rampas de voo livre do país, que serve
de cenário para campeonatos da modalidade, inclusive mundiais. Quem não tem coragem
de encarar o salto pode simplesmente admirar a vista tomada por montanhas, inclusive a
partir do restaurante panorâmico, que serve comida mineira. Rodovia BR-146, s/no.
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PARQUE DO CRISTO

RESTAURANTES
SAMTHIAGO BISTRÔ

Em ambiente sofisticado de bistrô, você degusta pratos com toques mediterrâneos,
como o bacalhau à portuguesa, o carré de cordeiro com risoto funghi e o risoto de
camarão com limão siciliano. Av. Sen. Montandon, 340, Centro. $$

HORIZONTE PERDIDO

O restaurante, que fica ao lado da rampa de voo livre e tem uma linda vista, serve bufê de
comida mineira, incluindo feijoada, Rodovia BR-146, s/no. $

DOCES JOANINHA

São 100% artesanais as guloseimas preparadas na doceria da Dona Joaninha, como
frutas em calda, doce de leite, ambrosia, biscoitos, geleias e balas caseiras. Você
também encontra produtos regionais, como queijos e cachaças, para levar para casa.
Leia mais sobre o Queijo Minas Artesanal de Araxá na seção Sabores, na pág. 78.
R. Rio Branco, 318, Centro.

Veja referência de valores ($, $$, $$$) na pág. 15
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VISTA PANORÂMICA SOBRE ARAXÁ

HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
CONFORTÁVEL

MUITO CONFORTÁVEL

NACIONAL INN
PREVIDÊNCIA ARAXÁ Você
se hospeda no Complexo do
Barreiro, descansando e se
divertindo em meio a muita natureza.
As quadras esportivas, a sala de jogos,
o clube infantil e as piscinas garantem
passatempo para a família toda. Alguns
apartamentos são equipados com arcondicionado. Cliente com cartão CVC
Itaucard pode entrar mais cedo no
quarto no dia da chegada e sair mais
tarde no dia da partida. Av. do Contorno,
80, Estância do Barreiro.

TAUÁ GRANDE HOTEL
TERMAS DE ARAXÁ É pura
história o prédio do hotel
mais tradicional da cidade,
inaugurado nos anos 1940 como peça
central do Complexo do Barreiro.
A estrutura de lazer contempla adultos
e crianças, que contam com equipe de
monitoria e clube infantil. Atividades no
lago do parque estão entre os destaques,
como stand up paddle, caiaque, pedalinho
e pesca. No spa termal, você se mima
muito com tratamentos naturais, como
o banho de lama, o de chocolate e o de
ervas aromáticas; enquanto na quentinha
Piscina Emanatória, a ordem é relaxar com
as águas sulfurosas e radioativas.
R. Águas do Araxá, s/no, Barreiro.

TAUÁ GRANDE HOTEL TERMAS DE ARAXÁ

Entenda os ícones na página 19.
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PACOTES CVC

Circuitos rodoviários

IGREJA DA PAMPULHA, EM BH

FOTO: SHUTTERSTOCK

BH SURPREENDENTE + OURO PRETO E MARIANA

6 DIAS

FOTO: PEDRO VILELA - MTUR

3 XX diárias de hospedagem com café da manhã (quantas noites em cada?)
3 Transporte aeroporto/hotel/aeroporto
3 Guia em todos os passeios
3 Passeios panorâmicos em BH (por três dias), Ouro Preto e Mariana + roteiro
noturno BH de Bar em Bar
3 Degustações de petiscos mineiros e queijos no Mercado Central de BH
3 Almoço no Restaurante Dona Lucinha (sem bebidas inclusas) e piquenique
no Mirante Belvedere, em BH
A partir de R$ 3.092 por pessos em apartamento duplo

INHOTIM
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BELO HORIZONTE – INHOTIM
E CIDADES HISTÓRICAS

6 DIAS

3 Transporte aeroporto/hotel/aeroporto
3 Guia em todos os passeios
3 Almoço na Gruta de Maquiné
3 Passeios a Tiradentes, São João
del-Rei, Congonhas do Campo,
Cordisburgo, Gruta de Maquiné e
Sabará (ou Caeté e Santuário Nossa
Senhora da Piedade, dependendo das
circunstâncias), Ouro Preto, Mariana,
Inhotim e BH
A partir de R$ 1.517 por pessoa

PACOTES CVC

PATRIMÔNIOS DE MINAS

XX DIAS

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

3 5 diárias de hospedagem com café
da manhã, sendo 2 em
Belo Horizonte, 1 em Tiradentes e 2
em Ouro Preto
3 Transporte aeroporto/hotel/aeroporto
3 Viagem em ônibus turístico
3 Passeios panorâmicos em Belo
Horizonte, Congonhas, Ouro Preto,
Mariana, Tiradentes e São João del-Rei
A partir de R$ 2.008 por pessoa em
apartamento duplo

OURO PRETO

MINAS: HISTÓRIAS E
SABORES

XX DIAS

3 6 diárias de hospedagem com café
da manhã, sendo 4 em BH e 2 em Ouro
Preto
3 Transporte aeroporto/hotel/aeroporto
3 Viagem em ônibus turístico
3 Passeio panorâmico em BH,
Ouro Preto e Mariana
3 Degustação de queijos no Mercado
Central de BH e de doces e caipirinha
em Ouro Preto
3 Jantar no restaurante Dona Lucinha,
em BH
3 Visita rural com almoço em uma
fazenda local
A partir de R$ 2.600 por pessoa

SANTUÁRIO DO SENHOR BOM JESUS DE MATOSINHOS, EM CONGONHAS

FOTO: PEDRO VILELA - MTUR

MELHOR DE MINAS

PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI
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3 9 diárias de hospedagem com
café da manhã, sendo 3 em BH,
2 em Tiradentes, 2 em Ouro Preto
e 2 em Diamantina
3 Transporte aeroporto/hotel/aeroporto
3 Viagem em ônibus turístico
3 Passeios panorâmicos em
Belo Horizonte, Diamantina,
Congonhas, Tiradentes, São João
del-Rei, Ouro Preto e Mariana
3 Visita a Inhotim com ingresso
3 Rota Gastronômica com visita e
degustação em apiário, fábrica de
doces, alambique, queijaria e
cervejaria + almoço em Ouro Preto
A partir de R$ 3.700 por pessoa em
apartamento duplo

PLANTAÇÕES DE CAFÉ EM MINAS GERAIS

FOTO: SHUTTERSTOCK

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
exclusivo CVC
no destino.

Veículos exclusivos nos
passeios e no transporte
de chegada e saída.

Passeios exclusivos CVC em Belo
Horizonte: Tour Destilaria Lamas
e Tour da Cerveja – Falke

Cliente com cartão CVC Itaucard
ganha cortesia no transporte
com assistência na chegada e na
partida em Belo Horizonte
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Equipe de guias
totalmente
preparados.

Descontos, brindes e
horários especiais de
check-in e check-out
em hotéis selecionados.
Algumas promoções
são exclusivas para
clientes com cartão
CVC Itaucard. Confira
benefícios nas págs. X a Y.

SABORES

A culinária mineira é reconhecida pelas deliciosas receitas caseiras, muitas
delas feitas no fogão a lenha.

1

Feijão tropeiro O prato remete à época dos tropeiros, que, para
comer durante as viagens, misturavam todos os alimentos que tinham
disponíveis. Surgia assim a inconfundível receita com feijão, linguiça,
torresmo e farinha de mandioca.

2

Queijos Minas Gerais, que é
responsável por 25% de toda a
produção nacional de queijos, tem
como destaque o Minas Artesanal,
com textura amanteigada,
cor branca amarelada, sabor
ligeiramente ácido e crosta fina,
podendo ser fresco ou curado.
Trabalhada em prensa manual,
a receita leva apenas leite de
vaca, pingo (fermento natural
obtido a partir do soro do leite)
e sal. A receita segue influências
portuguesas de mais de 200 anos.

4

Leitão à pururuca O clássico
mineiro de origem portuguesa tem
casquinha crocante e dourada, por
conta do óleo bem quente que é
vertido sobre o leitão. Vai bem como
prato principal ou petisco, para
acompanhar a cerveja bem gelada.
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SABORES

3

6

Costelinha com orapro-nóbis A ora-pronóbis é uma “panc”
(planta alimentícia não
convencional) muito
presente na culinária
mineira. Acompanhando a
costelinha, dá origem a um
prato delicioso.

5

Pão de queijo A iguaria assada,
que já virou símbolo do Brasil, é
feita com polvilho e queijo Minas
Artesanal. Junto a um cafezinho, é
sinônimo do típico jeitinho mineiro
de receber bem.

Tutu à mineira O feijão cozido,
batido e engrossado com farinha
de milho ou mandioca fica ainda
mais gostoso quando servido
com arroz, lombo, torresminho,
linguiça e couve refogada.

7

Frango com quiabo O ensopado de frango e quiabo, bem douradinho e
temperado, tem influência das diversas culturas que formaram o Brasil, com
ingredientes que, no século 19, eram facilmente encontrados em Minas
Gerais. Fica ainda mais gostoso com angu (que parece uma polenta, mas é
feito com fubá).
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8

Vaca atolada A receita, que leva costela bovina e mandioca, deve sua origem
aos tropeiros. Quando não conseguiam seguir viagem por causa dos animais
que atolavam na lama, eles aproveitavam para descansar e fazer as refeições
com esses ingredientes.

9

10

Rocambole de Lagoa Dourada O
bolo recheado e enrolado é símbolo
de Lagoa Dourada, pequena cidade
a 40 km de Tiradentes. O recheio
varia e pode ser de doce de leite,
goiabada ou o que a criatividade
pedir. Várias confeitarias locais são
especializadas na guloseima.

Doces De diversos tipos, os
doces mineiros são imperdíveis,
seja como sobremesa ou com o
cafezinho da tarde. Ao lado do
queijo Minas, são verdadeiras
tentações o doce de leite, o
doce de abóbora e a goiabada,
preparados de forma artesanal.
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em até 12x iguais
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito CVC Itaucard
Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

FOTO: IGREJA SÃO FRANCISCO DE PAULA, EM OURO PRETO / SHUTTERSTOCK

A maior agência de turismo da América Latina
CVC 24h: 3003-2977
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Cartão de crédito CVC Itaucard Visa Platinum: Anuidade Grátis² mediante gastos por fatura!¹
¹Cartão sujeito a análise de crédito. ²Redução progressiva na parcela da anuidade conforme gastos por fatura: 30% para gastos de R$ 2.000, 50% para
gastos de R$ 2.500 e 100% para gastos acima de R$ 3.500. Caso não atinja o gasto mensal por fatura, o valor da anuidade é de 12x R$ 24 (R$ 288,00).
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FOTO: LAGO DE FURNAS / SHUTTERSTOCK

Com o cartão CVC Itaucard Visa
Platinum, você parcela a viagem em
até 14x sem juros e tem benefícios
exclusivos no destino. Anuidade grátis²
mediante gastos por fatura¹.

